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Batata: Preços sobem no decorrer da 
semana 

Data: 11/05/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/258881-batata-
precos-sobem-no-decorrer-da-semana.html#.Xrqv_ERKjcd 

 
Nesta semana (04 a 08/05), a saca de 50 kg da batata ágata tipo especial foi 
comercializada a R$ 170,37 (-4,20%) na Ceagesp, a R$ 161,03 (-8,69%) no 
Rio de Janeiro (RJ) e a R$ 157,45 (+4,81) em Belo Horizonte (MG). A ligeira 
desvalorização nas centrais paulistas e carioca se devem à menor liquidez do 
mercado entre o início e meio da semana, devido aos altos preços e 
demanda retraída. No entanto, a partir da quinta-feira (08) as cotações 
voltaram a subir, pois as chuvas em Guarapuava (PR) atrapalham a colheita, 
diminuindo a oferta no atacado. Na Ceasa de Belo Horizonte, a entrada foi 
pouca no início do período, e por isso não houve queda nas cotações. A 
amplitude dos valores ainda continua alta, com preços mínimos de R$ 120,00 
para tubérculos do Cerrado Mineiro e Sul de Minas e máximos de R$ 220,00 
para oriundos da região de Água Doce (SC). Há também batatas de boa 
qualidade nas regiões mineiras. Para a próxima semana, não há expectativa 
de aumento na oferta. 
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Preço da cesta básica em Belo 
Horizonte sobe; batata e feijão são os 

maiores vilões 
 
Data: 11/05/2020 
 
Disponível em: https://www.itatiaia.com.br/noticia/preco-da-cesta-
basica-em-belo-horizonte-sobe1 

 

 
 
Assim como outras 15 capitais do Brasil, Belo Horizonte registrou alta no 
custo da cesta básica em abril, segundo pesquisa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). O levantamento constata que os maiores aumentos de preço na 
capital mineiro foram na batata e no feijão. 
De acordo com o supervisor técnico do Dieese, Fernando Duarte, o custo da 
cesta básica na capital mineira foi de R$ 484,55 em abril. A alta verificada no 
mês foi de 5,04%, sendo que a cesta custava, em março, R$ 461,28. 
Fernando afirma que os produtos que apresentaram as principais altas foram 
a batata, com alta de 40,42%; o feijão, com alta de 24,94%; e o leite, com 
alta de 12,83%. O açúcar foi o único que não teve alteração de preço. Dois 
produtos apresentaram queda: a farinha de trigo, que teve uma queda de 
0,8%; e o tomate, que teve a queda mais expressiva, de 12,96%. 
A alta dos preços observados em sacolões, supermercados, açougues e 
padarias tem, segundo o supervisor, relação com o período do isolamento 
social. “A pesquisa foi feita no período de pandemia, então, na nossa 
avaliação, a alta tem sim a ver com esse momento onde as famílias estão 
indo ao supermercado e fazendo compras acima do que tradicionalmente 
elas fariam em outro momento”, disse. 
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Diante do iminente pico da pandemia no estado e a possiblidade de novas 
altas nos preços dos produtos, Duarte diz ser difícil apontar uma expectativa. 
“É difícil fazer uma previsão sobre o comportamento da cesta que, com 
certeza, estará influenciada por esse momento”, finalizou. 
 

Produtores belgas de batatas apostam 
na solidariedade 
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Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/produtores-belgas-de-
batatas-apostam-na-
solidariedade,76b0526a1bfcf456cf0084b50ee07fe3fowzp7qo.html 
 

Sem ter para quem vender safra, agricultores pedem que cidadãos comam 
mais batatas fritas 

 
O que Romain Cools considerava que fosse uma brincadeira espontânea 
porém não digna de nota em uma entrevista à mídia - pedir aos belgas que 
"comam mais batatas fritas" - viralizou, com pessoas de todo o mundo 
aderindo à ideia de ajudar os agricultores belgas. 
Ele lembra, rindo, que sua sugestão era simplesmente que "todos os belgas 
agora comam uma batata frita a mais para ajudar nossa indústria a sair 
desse problema". Cools é o secretário-geral da Belgapom, a associação que 
inclui todos os processadores de batatas belgas, e o "problema" é que 750 
mil toneladas do tubérculo que deveriam ter sido processadas em alimentos 
congelados e enviadas para toda a Bélgica estragarão no próximo mês. 
Seu telefone não parou mais de tocar. Então, Cools rapidamente percebeu 
que precisava capitalizar o amor universal das pessoas pelas batatas fritas. 
"Fazemos um apelo para que o resto do mundo também coma mais batatas 
fritas", disse. "E se eles puderem, é claro, preferencialmente, gostaríamos 
que eles comessem batatas fritas belgas." Isso deveria ser possível, pelo 
menos em condições normais. 
A Bélgica é o maior exportador mundial de produtos congelados de batata. A 
indústria de batata processada como um todo movimenta 2 bilhões de euros 
por ano. Mas as condições em tempos de coronavírus não são normais. O 
excesso já é um desastre desde o início. Na fazenda de Marc de Tavernier, 
em Bellegem, ele exibe um enorme armazém cheio de toneladas de batatas 
esperando para serem transportadas. Mas ele é um dos que têm sorte: a 
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maioria de suas batatas foi cultivada já sob contrato fechado com 
companhias de processamento. 
Cools diz que os produtores que não têm tanta sorte estão com colheitas 
destinadas ao mercado livre, cujo preço é agora um vigésimo do habitual - 
menos de um euro por 100 quilos -, se alguém quisesse comprá-las, o que 
não é o caso. 
Os produtores concordaram em pagar aos agricultores o mesmo preço que 
havia antes da crise do coronavírus, mas isso só passa o problema um passo 
adiante, no que Cools chama de "cadeia de valor da batata". Ele diz que 
alguns compradores do comércio de produtos congelados estão se 
recusando a pagar o preço, sabendo que os processadores têm muita oferta 
disponível. 
Na fábrica Mydibel, em Mouscron, Jolien Mylle diz que os tempos são difíceis 
para a empresa, que há três gerações pertence à sua família, e que tem um 
profundo compromisso com toda a cadeia de suprimentos. Ela própria se 
formou em farmácia, mas decidiu que realmente queria estar na fábrica e 
então voltou para chefiar a equipe de pesquisa de mercado da empresa. 
"Nós nos preocupamos muito com nossos fornecedores, porque vemos 
nossos agricultores como nossos parceiros, por isso nos preocupamos com 
eles", diz Mylle. Ela reconhece estar "muito preocupada" com o futuro. 
"Nosso negócio é 70% de serviço de alimentação, então esse produto vai 
para restaurantes", explica. "Exportamos para mais de 130 países do mundo. 
Muitos restaurantes estão fechados, então nossas vendas estão caindo 
também." 
 
Alternativas contra o desperdício 
Cools diz que parte do excesso está sendo usada para alimentação animal, e 
outra parte, para energia verde. A fábrica Mydibel, por exemplo, é quase 
100% alimentada por resíduos de batata. "Mas os agricultores precisam 
pagar para que as batatas sejam transformadas em outra coisa", diz ele. 
"Então, essa não é a solução ideal quando o dinheiro está escasso." Ele diz 
que pela primeira vez o setor pediu ajuda à União Europeia e ao governo 
belga, e ele espera que algum apoio seja concedido. A cooperação já é 
evidente em um projeto. As autoridades da Flandres estão dividindo o custo 
com a fornecedora de batata Pomuni para o fornecimento de 25 toneladas 
por semana aos bancos de alimentos da região. 
Restaurantes não serão reabertos na Bélgica pelo menos até junho, e outros 
principais países de destino para produtos congelados também observam o 
mesmo tipo de calendário. Portanto, não há meio de as centenas de milhares 
de toneladas de excesso serem usadas até o final de junho, quando 
começarão a apodrecer. 
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Cools agradece qualquer ajuda, por menor que seja. Ele ficou tão encorajado 
com a popularidade de sua sugestão que espera lançar uma campanha SOS 
- Salve Nossas Batatas em supermercados de todo o país. Ele diz que cada 
sacola extra que um comprador leva para casa, libera um pouco mais de 
espaço em algum outro lugar, na outra ponta da linha. 
Ele tem o cuidado de dizer que os consumidores também devem abrir 
espaço em suas dietas ao abrir mão de outros alimentos. "Eu também amo 
macarrão e pizza", diz, rindo. "Mas nessa época isso precisa acabar. Sinto 
muito." 
 

Estão a pedir aos belgas que comam 
mais batatas fritas para evitar 

desperdícios 
Data: 08/05/2020 
 
Disponível em: https://nit.pt/buzzfood/gourmet-e-vinhos/estao-pedir-
aos-belgas-comam-batatas-fritas-evitar-desperdicios 

 
É um dos pratos nacionais. Mas como estava muito virado para street food, 

houve uma quebra na procura e excedente na oferta. 

 
 
É a lei da oferta e da procura. Quando há muito produto para quantidade que 
se vai consumir é normal que existam excedentes. É o que está a acontecer 
na Bélgica com as batatas. A batata frita é considerado um dos pratos 
nacionais. Com encerramento de bancas de street food e restaurantes, 
deixou de ser consumida como em períodos normais. A solução para não 
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haver desperdício passa por pedir aos belgas que aumentem o consumo de 
batatas fritas em casa. 
Esta é pelo menos uma das ideias praticadas pela Belgapom, uma das 
empresas comerciais ligadas ao setor. Segundo o “The Brussels Times”, a 
marca está a pedir que em vez de fazerem batatas fritas uma vez por 
semana, o façam duas vezes. 
Por norma, este produto é muito consumido na rua, nas várias bancas de 
street food que as vendem em cones e com diversos molhos. Aqui está-se a 
pedir que sejam os belgas que as façam em casa, já que os espaços estão 
encerrados e as medidas passam por não ficar muito tempo fora dos 
domicílios. 
São mais de 850 mil as toneladas de batata que correm o risco de serem 
desperdiçadas. Durante a pandemia, já houve relatos opostos, de artigos em 
falta em supermercados, mas também estão a verificar-se alguns excessos 
devido à falta de alguns canais de escoamento, como são os restaurantes. 
Acontece com a cerveja e o vinho, por exemplo. 
Outra as alternativas por parte da Belgapom passa por doar batatas a 
associações de caridade. A marca prevê que até ao fim de maio sejam 
entregues mais de 25 toneladas nos vários bancos alimentares do país. 
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Não as subestime! Três super 
benefícios da batata para a saúde 
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Quando cozidas de forma saudável e ingeridas em porções adequadas, este 

vegetal pode acarretar uma série de benefícios para a saúde 
 

 
 
Bem, as batatas podem não ter a melhor reputação - sobretudo no 'universo 
das dietas'. Contudo, garantem os especialistas, tem muitas vezes a ver com 
o modo como são confeccionadas. Por exemplo, batatas fritas em óleo e 
repletas de sal são (como já está a adivinhar) um grande não! Porém, 
quando cozidas de forma saudável e ingeridas em porções adequadas, este 
vegetal pode acarretar uma série de benefícios para a saúde. 
 
Eis, segundo a publicação especializada Medical Daily, três benefícios da 
batata para o organismo:  
 
1. Ajuda a reduzir a pressão alta 
 
Estudos sugerem que o consumo de batata pode ser benéfico para quem 
sofre de hipertensão devido ao seu alto teor em potássio, localizado 
sobretudo na casca do vegetal.  
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Num estudo, batatas especificamente de cor roxa foram associadas a uma 
redução da pressão diastólica e sistólica em indivíduos com excesso de 
peso. Contrariamente, à típica batata branca, esta variedade é rica em 
antocianinas e carotenóides. 
 
2. Promove a sensação de saciedade 
 
Quando a batata é consumida como parte de uma dieta equilibrada pode 
contribuir para uma maior saciedade, atenuando assim a sensação de fome.  
O seu elevado teor de fibra também influencia o modo como o organismo 
processa as refeições. Sobretudo no caso da batata doce, os altos níveis de 
fibras solúveis retardam a digestão, o que ajuda a controlar a fome, de 
acordo com a dietista Lindsay Malone da Cleveland Clinic, no Ohio, Estados 
Unidos.  
 
3. É benéfica para o cérebro 
 
O vegetal abundante em amido está entre as melhores fontes de vitamina 
B6, estimando-se que forneça entre 0,37 a 0,60 miligramas numa única 
porção. Estudos já demonstraram que a B6 desempenha um papel 
extremamente benéfico no desenvolvimento do cérebro das crianças e que 
pode igualmente desacelerar o declínio cognitivo próprio do envelhecimento 
nos adultos.  
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Por que devemos repensar a batata 
para um uso sustentável de recursos 
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Devemos mudar a forma como lidamos com nossos recursos. Uma 
população que cresce rapidamente, o aumento da demanda por produtos e a 
ameaça das mudanças climáticas trazem riscos para a cadeia de suprimento 
de alimentos, e novas abordagens devem ser consideradas para possibilitar 
um futuro sustentável. 
Talvez muitas vezes esquecido durante a crise alimentar, a batata há muito 
tempo é popular nas dietas ocidentalizadas e agora está ganhando destaque 
em novos mercados emergentes. A crescente demanda é boa para 
produtores e processadores, mas esse aumento de consumidores é viável e 
estável com o atual estado global? 
 
Uma demanda crescente 
 
Participando em grande parte da dieta da sociedade nos últimos 400 anos, a 
popularidade da batata não mostra sinais de desaceleração. De acordo com 
os números mais recentes, estima-se que 388.191.000 toneladas de batatas 
sejam produzidas anualmente, com China e Índia combinadas representando 
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um terço de todas as batatas colhidas. O valor total dos produtos é próximo a 
US $100 bilhões. 
No entanto, essa tendência atual mostra como o mercado de batata mudou 
nos últimos anos. No início dos anos 90, a maioria das batatas era cultivada 
e consumida nos mercados europeu e norte-americano. Desde então, houve 
um grande aumento na produção em mercados como América do Sul, África 
e Ásia. 
Os mercados emergentes estão reposicionando a batata como uma 
alternativa ao arroz e trigo, graças ao seu valor nutricional e cultivo mais 
sustentável - a China, em particular, está fazendo isso para ajudar a 
alimentar a maior população do mundo devido às pressões de se cultivar 
com menos água. Estudos sugerem que o cultivo de batatas requer 30% 
menos água que o arroz e também gera um rendimento maior por hectare. 
A variedade de usos da batata também contribuiu para o seu aumento de 
popularidade - especialmente produtos processados de batata. Os diferentes 
tipos de batatas e batatas fritas congeladas estão cada vez mais sendo 
consumidos, em torno de 15-20% da colheita total, apenas na China, está 
sendo usada para produtos processados de batata; um número que está 
aumentando ano a ano. 
Uma população cada vez maior, em conjunto com mudanças nas dietas nos 
mercados em desenvolvimento, também alimentou o aumento da demanda 
por batatas na última década. 
 
Produção problemática que afeta os rendimentos 
 
Embora o aumento da demanda seja um sinal positivo para a indústria, 
também podem existir desafios em termos de garantir a disponibilidade de 
colheitas. 
A mudança climática é uma enorme preocupação global, afetando todas as 
indústrias e setores, e representa uma ameaça maciça à qualidade e ao 
rendimento geral da batata. A imprevisibilidade das condições climáticas 
pode afetar como, onde e quando as culturas podem ser cultivadas, devido 
às mudanças causadas na terra e no clima. Numa época em que os 
rendimentos otimizados são essenciais para atender à demanda, precisamos 
ser mais reativos no campo para encontrar novas maneiras de gerenciar a 
produção em um ambiente desestabilizado. 
Um exemplo recente de onde as mudanças climáticas afetaram o rendimento 
da batata foi durante o verão de 2018, quando grandes secas atingiram a 
Europa. A produção de batata na Holanda, Bélgica, França e Reino Unido 
caiu devido ao calor extraordinariamente extremo e à falta de chuva, com a 
colheita caindo cerca de 30% em média. 
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No entanto, por outro lado, outros mercados têm visto colheitas abundantes 
nos últimos tempos que não conseguiram lidar com a enorme quantidade de 
produtos. Em 2017, a maior região de produção de batata da Índia viu uma 
colheita tão grande que os produtores e agricultores não conseguiram lidar 
com a colheita, deixando grandes quantidades desperdiçadas devido à 
infraestrutura limitada. 
Nos dois casos, deve haver uma mudança no comportamento da cadeia de 
suprimentos para lidar com possíveis circunstâncias e otimizar os 
rendimentos o máximo possível. Soluções dinâmicas baseadas em 
tecnologia devem ser implementadas para garantir que qualquer colheita seja 
cultivada da maneira mais sustentável possível, para atender à crescente 
demanda por batatas de uma população cada vez maior. 
 
Atendendo aos requisitos do cliente 
 
Os consumidores são os maiores impulsionadores da mudança em todos os 
setores e indústrias - e a indústria da batata não é exceção. Sempre haverá 
necessidade de produtos de alta qualidade, mas uma mudança nas 
tendências, comportamento e preferências do consumidor está ajudando a 
cadeia de suprimentos do setor a reavaliar seu processo de produção, que 
deve se tornar mais flexível e ágil para atender às características desejadas 
pelo cliente. 
Usemos a batata frita como exemplo. As marcas têm requisitos rigorosos 
sobre as batatas a serem usadas, baseado no entendimento de consumo dos 
seus clientes. Para batatas fritas, elas devem ser redondas ou ovais, não ter 
mais de 75 mm de comprimento e ter menos de um quarto de matéria seca 
para fazer com que a batata pareça mais atraente para o cliente. 
Para garantir que não haja um produto final escuro, uma vez frito, o que pode 
ser indesejável para o consumidor, deve haver um teor de açúcar reduzido 
de 0,25%. 
A resposta para atender a esses requisitos é através da tecnologia. Ao adotar 
máquinas inovadoras de classificação de batatas que utilizam tecnologia 
óptica, áreas como toxinas, defeitos e tamanho geral do produto podem ser 
detectadas no início da cadeia de suprimentos e permitir que o cliente 
obtenha o tipo de batata desejado. Isso, por sua vez, ajuda a reduzir a 
pressão sobre os produtores, pois eles podem otimizar os rendimentos e 
oferecer alta qualidade, aproveitando o poder dos sistemas de classificação. 
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Combate ao desperdício através de classificação e reaproveitamento 
eficientes 
 
Na produção de batata, a sustentabilidade é fundamental. Para proteger os 
recursos, precisamos garantir que os rendimentos sejam otimizados e o 
desperdício seja reduzido o máximo possível. 
As máquinas de classificação de batata se tornam parte integrante da cadeia 
de suprimentos para suprir principalmente às demandas, expectativas e 
exigências dos clientes, e por sua vez permitem que qualquer produto 
defeituoso em potencial seja reaproveitado. Especialmente nos produtos 
processados de batata, os quais o mercado sempre está lançando novos 
produtos, é possível encontrar usos alternativos para uma batata que não é 
classificada como perfeita. As tecnologias de classificação, como o 
infravermelho próximo (NIR), podem ajudar a cadeia de suprimentos a 
selecionar batatas específicas para certos usos em qualquer estágio, com 
base na adequação do processo. 
Em um exemplo de trabalho, uma batata pode ser classificada pela máquina 
de triagem e considerada inadequada para uso como batata frita devido a um 
defeito. Isso não significa que ele precise ser totalmente removido da cadeia 
de suprimentos, mas um objetivo alternativo pode ser encontrado. 
Depois que o defeito é removido, a batata pode ser "reduzida" de seu uso 
como batata frita para, se a qualidade permitir, um produto de batata de cor 
marrom para crianças ou novidade. Qualquer batata que já foi classificada 
como não adequada agora pode ser usada para apoiar os resultados finais 
de um produtor, que não apenas reduzem a perda de alimentos, mas 
também melhoram a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. 
Na TOMRA, nossas inovadoras máquinas de classificação de batatas são 
projetadas para tirar o máximo proveito de uma colheita e garantir a remoção 
de descoloração, defeitos, contusões e podridão. Nossas soluções de 
classificação podem classificar por defeitos, características biológicas, forma 
e tamanho, estrutura, cor, densidade e materiais estranhos, para ajudar os 
produtores a aumentar o rendimento e a qualidade da produção para os 
clientes. 
 
Uma nova era na produção sustentável de batata 
 
O planeta está enfrentando desafios. A crescente população e as mudanças 
climáticas colocarão questões sobre como crescemos, produzimos e 
processamos recursos - e a indústria da batata não é exceção a isso. 
Com um aumento global na demanda, a produção de batata deve se adaptar 
para maximizar seu valor, otimizar rendimentos e aumentar a qualidade dos 
produtos através do uso de soluções tecnológicas. 
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Pandemia de COVID-19 pode forçar a 
queda de hectares de batata em Idaho 
 
Data: 28/04/2020 
 
Disponível em: https://potatopro.com/news/2020/covid-19-pandemic-
could-force-down-idaho-potato-acres?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
Sem ter para quem vender safra, agricultores pedem que cidadãos comam 

mais batatas fritas 
 
O total de acres da icônica safra de batata de Idaho pode diminuir 
significativamente este ano como resultado do surto de coronavírus. 
Embora tenha havido uma corrida às batatas nos supermercados desde o 
início, isso diminuiu um pouco e não foi suficiente para compensar uma 
grande queda nas vendas de batatas e produtos de batata por canais de 
alimentos, segundo líderes do setor. 
 
Frank Muir, Presidente e CEO da Comissão de Batata de Idaho: 
"Esperamos ver um corte significativo em acres este ano". 
Ele disse que a reação ao COVID-19 teve um grande impacto na indústria de 
processamento de batata e os oficiais da indústria disseram aos 
processadores que planejam reduzir a área de 10 a 20% em 2020. 
Muir disse que os produtores não devem confiar apenas nos dados do 
passado vários anos para tomar decisões de plantio em 2020 e ele incentivou 
os agricultores a ter um cliente para as suas batatas enfileiradas antes de 
plantar este ano. 
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Frank Muir: 
"Isso é diferente de tudo que já experimentamos antes." 
O plantio de batata começou recentemente em Idaho e os produtores estão 
na frente dos plantios de batatas. 
Zak Miller, produtor de batata e diretor de commodities da Idaho Farm 
Bureau Federation, incentivou os produtores de batatas a pensar muito neste 
ano ao tomar suas decisões de plantio. 
Zak Miller, produtor de batata e diretor de commodities da Idaho Farm 
Bureau Federation: 
“A COVID mudou os padrões de consumo das pessoas e os produtores 
precisam levar isso em consideração quando tomam suas decisões de 
plantio.” 
"Não é um ano típico e o COVID-19 mudou o jogo." 
Alguns processadores de batatas fritas em Idaho reduziram a área 
contratada entre 10 e 20% este ano, disse Bruce Huffaker, editor de notícias 
do mercado de batatas da América do Norte, aos membros da Federação do 
Bureau de Fazendas de Idaho e líderes da indústria em 9 de abril, durante 
uma teleconferência. 
Alguns produtores tiveram seus contratos reduzidos em até 50%, 
acrescentou. 
Muitas fábricas francesas de processamento de batatas fritas estão fechadas 
ou operando em horários reduzidos, disse Huffaker. 
 
Zak Miller: 
 
"Você definitivamente precisará ver alguns cortes (área cultivada de batata) 
para equilibrar a safra de Idaho com a demanda". 
Idaho lidera a nação na produção de batata e os agricultores de Gem State 
plantaram 310.000 acres de batatas no ano passado e 315.000 acres em 
2018. 
Huffaker disse que os acres de batata em Idaho precisarão diminuir em pelo 
menos 30.000 em 2020 para equilibrar a situação de oferta e demanda. 
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PEI anuncia CAD 4,7 milhões para 
combater o excedente de batata 

relacionado às condições de mercado 
do COVID-19 
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Antes da estação de crescimento, o governo da PEI anunciou que fornecerá 
4,7 milhões de CAD para cobrir o excedente de batata da Ilha como resultado 
das condições do mercado COVID-19. 
Em uma entrevista coletiva na tarde de quinta-feira, o ministro da Agricultura 
e da Terra, Bloyce Thompson, disse que a província ajudará produtores e 
processadores com o custo do transporte e armazenamento de batatas. 
 
Bloyce Thompson, Ministro da Agricultura e Terras da PEI: 
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"Isso ajudará a garantir que nenhum produto seja perdido, para que os 
agricultores estejam em uma boa posição para a estação de crescimento de 
2020". 
"Isso ajudará a resolver questões substanciais do mercado para garantir que 
essas batatas agora sejam uma fonte de alimentos seguros e de qualidade 
para nossa segurança alimentar". 
Thompson reconheceu os cerca de 4.600 funcionários da indústria agrícola 
em PEI. Ele também observou que a ilha depende do setor para cerca de 
7,6% de seu PIB. 
 
Suporte adicional 
 
Nos próximos dois anos, Thomspon disse que o departamento fornecerá até 
8,8 milhões de CAD em apoio aos agricultores por meio de seu programa de 
gerenciamento de riscos comerciais. 
O programa de AgriStability da província também aumentará a cobertura 
para produtores de 70 para 85% e removerá o limite da margem de 
referência em um esforço para ajudar a indústria pecuária local. 
Além disso, Thompson disse que a província está oferecendo pagamentos 
intermediários de até 75% para colocar o financiamento nas mãos dos 
produtores o mais rápido possível. Combinado, ele disse que o programa e 
os pagamentos intermediários fornecerão CAD 5,6 milhões em suporte 
adicional nos próximos dois anos. 
Ele observou que o prazo para registro foi prorrogado de 30 de abril a 3 de 
julho. 
A província também anunciou que seu programa AgriInsurance agora 
oferecerá um desconto de 10% na parcela dos prêmios de seguros do 
produtor, com o objetivo de economizar aos agricultores um valor estimado 
de 3,2 milhões de CAD nos próximos dois anos. 
 
Bloyce Thompson: 
  
"O financiamento que estamos colocando hoje, será imediato." 
"Estamos esperando o governo federal intervir, mas se não o fizermos, 
estamos preparados para fazê-lo por conta própria." 
Thompson disse que o departamento estava em uma ligação na quinta-feira 
com suas contrapartes federais para discutir apoios adicionais à gestão de 
riscos de negócios. 
No entanto, ele disse que a província antecipa que o governo federal tome 
medidas.  
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Bactérias de podridão marrom de batata encontradas em estufa em Michigan 
 
O Serviço de Inspeção de Sanidade Animal e Vegetal do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (APHIS) confirmou a detecção de Ralstonia 
solanacearum race 3 biovar 2 (RSr3b2) em uma única variedade de plantas 
de gerânio localizadas em uma estufa de Michigan. 
Esse tipo específico de Ralstonia pode causar uma doença de murcha em 
várias culturas agrícolas importantes, incluindo batatas, tomates, pimentões e 
berinjela. Este é o primeiro caso confirmado de RSr3b2 em uma estufa nos 
EUA desde 2004. 
O APHIS tomou medidas imediatas para conter e erradicar a doença das 
instalações de Michigan. Confirmamos que as plantas infectadas vieram de 
uma estufa na Guatemala. O importador interrompeu imediatamente os 
embarques de plantas de gerânio para os EUA após a confirmação da 
detecção e concordou voluntariamente em destruir todos os embarques 
pendentes de exportação ou em rota para os EUA. Eles também forneceram 
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uma lista de 288 estufas em 39 estados que receberam mudas de gerânio de 
as instalações da Guatemala. 
As autoridades federais e estaduais de agricultura estão atualmente visitando 
os 288 locais com efeito de estufa. Eles inspecionarão, isolarão e destruirão 
todas as plantas de gerânio Fantasia 'Pink Flare' e as plantas hospedeiras e 
não hospedeiras misturadas e expostas. 
Eles também isolarão, colherão amostras e destruirão outras variedades de 
gerânio e plantas hospedeiras e não hospedeiras misturadas e expostas, se 
os outros gerânios apresentarem resultados positivos para RSr3b2. Depois 
que as plantas forem destruídas, as estufas serão limpas de acordo com 
nosso protocolo de saneamento para limpar as instalações do patógeno. 
 

É assim que a batata enfrenta o 
COVID-19 
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Os produtores de A Limia já colocaram um milhão de quilos na plataforma 
Mercaproximidade. 
 
Os agricultores de A Limia foram claros desde o primeiro momento: não 
adiantava ficar em casa reclamando e medidas tinham que ser tomadas. O 
caráter altamente perecível da batata os forçou a agir rapidamente para 
evitar ter que descartar a colheita. 
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María Teresa Joga, presidente da associação que reúne agricultores e 
pecuaristas de A Limia: 
"De Adegal, saqueamos o primeiro dia para que as crises do coronavírus não 
punissem os produtores". 
Eles colocaram em 4 milhões de quilos a quantidade de batatas que tinham 
para vender em um curto espaço de tempo. De acordo com a contagem mais 
recente, eles já colocaram quase um milhão de quilos através da plataforma 
Mercaproximidade, lançada pelo Xunta e que serve para conectar grandes 
áreas comerciais com produtores e depositários. 
Graças a esse contrato, as batatas da A Limia agora podem ser compradas 
nos supermercados de Eroski-Vegalsa, Gadisa, Lidl, Carrefour, Grupo 
Cuevas, Coviran e Dia. Também foram recebidas encomendas de cozinhas 
de sopa. 
O procedimento para colocar toda a produção foi organizado em tempo real 
e, em grande parte, quase espontaneamente. Os produtores estão dividindo 
os pedidos que chegam. Eles também tiveram que se adaptar aos requisitos 
estabelecidos pelas grandes cadeias e que passam por pacotes de batatas 
entre três e cinco quilos. 
Apesar do sucesso da campanha de vendas por meio do MercaProximidade, 
os agricultores de A Limia estimam os quilos de batata que ainda estão em 
seus armazéns em cerca de 2,5 milhões e que correm o risco de estragar se 
não alcançarem participação de mercado no país. nas próximas semanas. 
 
Maria Teresa Joga: 
"Vamos encarar o consumidor com um chamamento para que eles apostem 
neste produto de excelente qualidade e em muito bom estado". 
Um dos produtores que tem meio milhão de batatas não vendidas e 
armazenadas é a Serafin. Seu produto é focado principalmente em frituras e, 
geralmente, possuem empresas de batatas fritas entre seus clientes 
preferidos. "Moitas das fábricas e produção non saía ", explica ele. 
Da associação de produtores de batata de A Limia, eles se mobilizaram para 
vender pela internet cerca de dois milhões de quilos de batata. Na ausência 
de outros mecanismos mais refinados para vendas on-line, eles fazem isso 
no site do presidente da associação, Amador Díaz. 
0A taxa média de vendas necessária para alcançar esse desafio seria de 
cerca de 50.000 quilos por dia. A variedade vendida é azeda a um preço de 
19 euros por caixa de 20 quilos e 12 por dez quilos. Todos os dias as 
remessas são assumidas por um produtor. Hoje em dia também não há lugar 
para solidariedade. Patatas Paz distribui quase mil toneladas entre 
instituições de caridade.  
 
 

 
 


