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Bem Brasil alcança a liderança entre as 
marcas mais consumidas no País 

 
Data: 07/11/2020 
 
Disponível em: https://diariodocomercio.com.br/negocios/bem-brasil-
alcanca-a-lideranca-entre-as-marcas-mais-consumidas-no-pais/ 

 

 

 
Galgando degrau por degrau, a Bem Brasil, fabricante 100% nacional de 
batata pré-frita congelada, sediada em Araxá, no Alto Paranaíba, ampliou a 
liderança no mercado brasileiro, alcançando o primeiro lugar entre as seis 
regiões apuradas (Sudeste, Sul, Grande São Paulo, Interior de São Paulo, 
Norte/Nordeste e Centro-Oeste), pela revista SuperVarejo, em parceria com 
a Kantar. 
O ranking, que identifica as marcas mais consumidas no País, em mais de 
130 categorias, mostrou a conquista da última região que faltava: o interior 
paulista. 
De acordo com o diretor comercial da Bem Brasil, João Ricardo Coleoni, a 
empresa investe, permanentemente, para aumentar o seu reconhecimento 
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como pioneira e líder no segmento, além de implementar ações a fim de 
aprimorar o mix e as entregas. 
“ O interior de São Paulo é uma região muito grande e diversa. Ser o primeiro 
colocado lá coroa os nossos esforços. Nos últimos três anos vínhamos 
conquistando uma posição nessa pesquisa. É um trabalho de formiguinha, 
palito de batata por palito de batata. A maior dificuldade é que o pessoal não 
oferecia espaço para a batata congelada pré-frita nas gôndolas. Quando 
começaram a enxergar que batata é fundamental na ilha de congelado de 
qualquer rede, começamos a avançar na região. A gente se reinventou. 
Aumentamos o quadro da área comercial em 10%. Vamos crescer 8% este 
ano, dentro do que estava previsto no final de 2019”, explica Coleoni. 
Um trunfo da empresa é a rede de distribuidores que garante o atendimento 
ao varejo, especialmente os pequenos e médios empreendedores. Além 
disso, a parceria com as grandes redes de autosserviço garantiu que a 
indústria não precisasse reduzir o ritmo das operações durante os meses de 
pandemia, garantindo a manutenção de todos os empregos. 
A expectativa para 2021 é crescer na casa dos dois dígitos baseados na 
maior eficiência da fábrica e do setor de vendas. O foco continua no mercado 
nacional. 
“Existe uma preocupação com a segunda onda da pandemia, mas nós 
tomamos as medidas certas, não mandamos ninguém embora. Ao contrário, 
estamos acelerando com o projeto da nova planta. Não subimos os preços 
para o consumidor, apesar do aumento dos custos. A empresa foi instalada 
na região pela característica logística. Essa agilidade e as parcerias com 
distribuidores muitos alinhados é um diferencial competitivo da Bem Brasil. 
Temos distribuidores em todos os estados, excetuando o Amapá. Mas 
chegamos lá através das grandes varejistas”, pontua o diretor comercial da 
Bem Brasil. 

 
Batata: preços seguem em alta pela 3ª 

semana consecutiva 

Data: 18/11/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/273898-batata-
precos-seguem-em-alta-pela-3-semana-
consecutiva.html#.X7ZaHGhKjcc 

 
As cotações da batata tipo ágata especial subiram pela terceira semana 
seguida, impulsionadas pelo encerramento da safra de inverno, que está 
próximo, e pela oferta limitada da temporada das águas, que está no início. 
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Além disso, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, precipitações no 
Sudoeste Paulista (SP) e em lavouras do Sul de MG atrapalharam a colheita, 
limitando a oferta. Segundo atacadistas, mercadorias de qualidade inferior e 
superior têm chegado de todas as regiões ofertantes, o que vem gerando 
significativa amplitude nos valores negociados nas centrais de distribuição. 
Entre os dias 9 e 13 de novembro, as cotações da batata tipo ágata especial 
tiveram média de R$ 180,12//saca de 50 kg em São Paulo (SP), de R$ 
176,12/sc no Rio de Janeiro (RJ) e de R$ 167,22/sc em Belo Horizonte (MG), 
respectivos aumentos de 14,75%, de 17,65% e de 18,75% frente às médias 
da semana anterior. 
 

Vendas rodoviárias, o rosto da crise 
para os produtores de batata na 

Colômbia 

 
Data: 16/11/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/ventas-de-
carretera-la-cara-de-la-crisis-de-cultivadores-de-papa-en-
colombia?taxonomy=1001&region=1843 
 

 

Um agricultor de batata desce a estrada para vender sua produção 
 

A estrada que liga Bogotá a Tunja, no departamento de Boyacá, se tornou o 
mercado para onde os produtores de batata tiveram que levar seus produtos 
para não perder a safra devido à crise econômica e aos preços baixos que 
oferecem. intermediários. 
No município de Ventaquemada, porta de entrada de Boyacá, os agricultores 
saem da rodovia com fardos de batata desde a madrugada porque, segundo 
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conta o agricultor Jorge Heredia à Efe, eles estão 'numa situação difícil, a 
batata não está dando o que é investido '. 
Normalmente, explica Heredia, o pacote custa cerca de 60.000 pesos (cerca 
de 17 dólares), mas hoje o vende por cerca de 15.000 pesos (pouco mais de 
quatro dólares), o que não dá lucro porque não dá nem para pagar aos 
trabalhadores. das fazendas. 
Jorge Heredia, produtor: 
“Esse preço não dá nem para o trabalhador, porque o trabalhador tira por 
contrato e a retirada vale cerca de 8.000 ou 9.000 pesos (entre dois e três 
dólares)”. 
Na berma e na berma da estrada, os camponeses colocam as filas de 
pacotes à espera que os viajantes parem para os comprar, o que também os 
ajuda a reduzir o impacto da crise que os afecta há meses. 
 
As causas da situação 
Segundo a Federação Colombiana de Produtores de Batata (Fedepapa), a 
crise que o setor vive se deve aos preços baixos do tubérculo, impulsionados 
pela redução do consumo devido à pandemia de covid-19, e às importações 
do produto de países como Alemanha, Bélgica e Holanda. 
Diante desta situação, o sindicato solicitou ao Governo do Presidente Iván 
Duque que incentivasse 'as compras diretas do produtor através do sistema 
de compras públicas', bem como apoiasse 'campanhas de consumo nacional, 
promovendo o consumo 100% da batata. Colombiano '. 
 

 

Agricultores colombianos vendem seus sacos de batatas para quem está na 
estrada. 

Ele também pediu ao Executivo que apoie diretamente os produtores e lhes 
dê garantias diante das "fortes mudanças climáticas que ocorreram ao longo 
do ano". 
Em resposta a isso, o Ministério da Agricultura disse em 20 de outubro que 
destinaria 30 bilhões de pesos (cerca de 8,2 milhões de dólares) ao 
Programa de Apoio à Comercialização de Batata Fresca, que consiste no 
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pagamento de uma compensação econômica direta a pequenos produtores 
do tubérculo, algo que Fedepapa considerava então insuficiente. 
 
Rodolfo Zea, Ministro da Agricultura: 

 
“O incentivo para a comercialização da batata é de 30 bilhões (pesos) e 
atingirá mais de 25.000 produtores. Além disso, ajudará a comercializar cerca 
de 200 mil toneladas que serão produzidas entre novembro e dezembro.” 
 
Pedido de apoio 
Os camponeses de Ventaquemada lamentam que, apesar das medidas e 
decisões do Governo, ainda não tenham beneficiado de forma alguma com 
eles e que a sua situação, pelo contrário, se agrave com o passar dos dias. 
 
Juan Quintero, fazendeiro que mora na aldeia de El Carmen, em 
Ventaquemada: 
“Eles deveriam nos apoiar nesta situação em que estamos agora. Eles vão 
dar um subsídio e a gente tem que trazer nota fiscal, e como aqui a gente 
vende para o lojista que chega e eles não fazem nota fiscal nem nada 
parecido, então é sério em ajudar. 
Segundo ele, os agricultores vivem uma situação de incerteza porque a crise 
os atinge há vários meses e “nem vale a pena pagar aos trabalhadores”. 

 

 

Campo de cultivo de batata. 
 

Para Teófilo Moreno Torres, outro agricultor da região, "não houve 
estabilidade em nenhuma época do ano" e criticou o executivo porque em 
quatro meses, quando haverá uma nova safra no país, estarão chegando as 
importações feitas pelo governo. 
 
Teófilo Moreno Torres, outro agricultor da região: 
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“Os investimentos são caros e aqui a batata sai de boa qualidade, mas temos 
que colocar um preço para conseguir os investimentos, o transporte, todos os 
investimentos, o arranjo, o cultivo, a mão de obra do cultivo. O plantio de 
batata se tornou o javali mais caro que você tem." 

 
Verdadeiras causas do desastre 
O sindicato explicou sua situação e pediu ao governo que ouvisse suas 
idéias para ressurgir e ser uma potência. 
A cena inusitada dos camponeses de Boyacá vendendo fardos de batata na 
beira da rodovia entre Tunja e Bogotá é o reflexo de um problema que vai 
além da pandemia. 

 

 

Produtores de batata de Ventaquemada (Boyacá) denunciam práticas 
desleais de comércio na importação do produto. 

 
Para os camponeses, não faz sentido que um país que produz em média 
mais de 2.700.000 toneladas desse alimento por ano esteja importando o 
mesmo produto. E é que a entrada da batata no país se multiplicou quase por 
seis nos últimos 10 anos. 
Enquanto 8.981 toneladas de batatas processadas entraram na Colômbia em 
2009, no ano passado foram importadas 58.616, a maioria de países 
europeus como Bélgica, Alemanha e Holanda. 
Para o representante da Câmara pelo departamento de Boyacá César 
Pachón, com a abertura econômica iniciada na década de 1990 e os acordos 
de livre comércio firmados nos últimos anos, os agricultores colombianos 
ficaram em desvantagem em relação aos Por isso, explica, os estrangeiros 
não receberam capacitação, não há assistência técnica e o agronegócio não 
se desenvolveu, elementos que outros países desenvolvem, inclusive alguns 
da região. 
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A Conferência Anual de Batata de 
Cambridge será um evento online este ano 

 
Data: 17/11/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/annual-
cambridge-potato-conference-will-be-online-event-
year?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
A 31ª Conferência Anual de Batata de Cambridge está agendada para 15 e 

16 de dezembro deste ano. 
 

Depois de muita discussão e planejamento pelo Comitê Executivo CUPGRA, 
foi decidido, devido às restrições do COVID-19, prosseguir com uma 
conferência em sua maioria virtual para continuar a corrida ininterrupta de 30 
bem-sucedidas Conferências de Batata CUPGRA Cambridge. 
Os organizadores afirmam ter garantido um grande alinhamento de 
palestrantes e que o evento parece destinado a manter os altos padrões dos 
anos anteriores, embora sem as oportunidades de networking e jantares que 
a verdadeira conferência oferece. 
Dentro do tema do título geral - cultivo e fornecimento de batata: redefinir 
pós-COVID e Brexit - os palestrantes discutirão assuntos como nutrição, 
ciência do clima, varejo futuro, educação, trabalho, recursos do solo e água, 
estratégia de pesquisa, reprodução e armazenamento em Dia 1. 
No Dia 2, haverá dois workshops: um sobre operações de campo de 
zoneamento e o segundo sobre controle de vírus. Os delegados poderão 
participar de ambos os workshops. 
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Conferência virtual de dois dias para a indústria da batata. Apresentações de 
artigos de informação científica e comercial, além de workshops. 

 
 

Ao Vivo e Online 
As apresentações do Dia 1 serão filmadas ao vivo e lançadas online. Os 
participantes poderão acessar o feed de vídeo por meio de uma senha 
fornecida após o registro. Tudo o que os delegados precisam é a capacidade 
de visualizar o vídeo em um PC, laptop ou telefone. 
Cada sessão terá todos os palestrantes no auditório do Edifício Sophi Taylor 
no NIAB Park Farm. Estes serão dirigidos por um Chair e um Facilitador, 
juntamente com um pequeno público convidado, permitindo cumprir as 
restrições existentes do COVID para encontros, mas proporcionando a 
sensação de um verdadeiro evento e promovendo a discussão. 
Haverá um período de perguntas e respostas no final de cada sessão, onde 
os delegados poderão enviar perguntas por escrito durante as 
apresentações, que serão lidas pelo presidente. Os palestrantes e a equipe 
associada mudarão a cada sessão. Os papéis foram mantidos mais curtos do 
que o normal, com intervalos de uma hora entre as sessões para permitir que 
os delegados se afastassem por períodos durante o dia para reduzir a fadiga 
da tela. 
O dia 2 será realizado como um evento de zoom, com alto-falantes 
apresentando remotamente. Com o uso de facilitadores para cada oficina, os 
organizadores esperam permitir perguntas verbais e também escritas. 
Semelhante ao Dia 1, login e senha remotos serão fornecidos aos delegados 
registrados. 
 
Clique aqui para ver o programa completo: 
https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/2020-cupgra-
conference-programme.pdf 
 

https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/2020-cupgra-conference-programme.pdf
https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/2020-cupgra-conference-programme.pdf
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Para cobrir parte dos altos custos incorridos na transmissão de vídeo ao vivo 
de alta qualidade, CUPGRA recrutou o apoio de três patrocinadores 
anteriores, Frontier Agriculture, Grimme UK e Syngenta para ajudar. 
 
Comprar bilhetes 
Os membros do CUPGRA deverão pagar uma taxa de presença de £ 60 para 
participar em ambos os dias, enquanto os não-membros pagarão £ 80 . 
Achamos que este é um custo realista para a qualidade dos alto-falantes, o 
feed de vídeo ao vivo e o evento geral. 
Última data de reserva para este evento: 11 de dezembro de 2020 
 
Clique aqui para reservar o seu lugar: 
https://onlinesales.admin.cam.ac.uk/conferences-and-events/cambridge-
university-potato-growers-research-association/cupgra-annual-cambridge-
potato-conference/31st-cupgra-annual-potato-conference-2020 
 
No caso de novas restrições impostas pelos regulamentos da COVID, iremos 
apresentar o mesmo programa, mas com todos os oradores e cadeiras em 
locais remotos e sem audiência real. Após a inscrição e o pagamento, você 
receberá inscrições e senhas para cada dia da Conferência. 
Acreditamos que definir um custo baixo para participação no evento 
incentivará a honestidade: cadastre-se e pague se quiser participar do evento 
e não repasse as senhas. Teremos a capacidade de excluir pessoas que não 
pagaram, mas preferimos não ter que aplicar isso. 
Esperamos que muitos de vocês se juntem a nós em dezembro e 
incentivamos os não-membros a se inscreverem para ver o evento para 
demonstrar o que CUPGRA oferece. Esperamos voltar a um evento 'real-real' 
em 2021. 
 

https://onlinesales.admin.cam.ac.uk/conferences-and-events/cambridge-university-potato-growers-research-association/cupgra-annual-cambridge-potato-conference/31st-cupgra-annual-potato-conference-2020
https://onlinesales.admin.cam.ac.uk/conferences-and-events/cambridge-university-potato-growers-research-association/cupgra-annual-cambridge-potato-conference/31st-cupgra-annual-potato-conference-2020
https://onlinesales.admin.cam.ac.uk/conferences-and-events/cambridge-university-potato-growers-research-association/cupgra-annual-cambridge-potato-conference/31st-cupgra-annual-potato-conference-2020
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Estudantes universitários paraguaios 
aproveitaram a pandemia para se 
aventurar na produção de batata 

 
Data: 12/11/2020 
 
Disponível em: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/9800-paraguay-
universitarios-aprovecharon-la-pandemia-para-incursionar-en-la-
produccion-de-papa 
 

 
Os estudantes universitários Diego Orihuela e Ariel Rodríguez se dedicam à 

produção de batata para continuar seus estudos. 
 

Dois universitários da empresa Pacheco da cidade de Carapeguá-Paraguai, 
um da carreira de Engenharia Agronômica e outro da Engenharia 
Agroindustrial, decidiram este ano se aventurar na produção de batata e 
relataram ter obtido excelentes resultados econômicos. 
A produção do tubérculo deixa boa rentabilidade e é uma opção de geração 
de trabalho e renda, disse o aluno Diego Orihuela. 
O jovem Orihuela (20 anos), bacharel técnico agrícola (BTA), formado pela 
Escola Agrícola de San Juan Bautista, segue agora a carreira de Engenheiro 
Agrônomo na Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Nacional 
de Assunção. 
Ariel Rodríguez (22 anos), que o acompanhou para se aventurarem juntos na 
produção de batata, cursa o segundo ano da carreira de Engenharia 
Agroindustrial na Universidade de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) deste 
município. 
 

 



20/2020 

 

Com a produção da batata, os cariocas da empresa Pacheco de Carapeguá 
também ganham uma fonte de trabalho. 

 
Diego, durante a pandemia e graduado pela BTA, convenceu seu pai, Édgar 
Rodríguez, de que eles queriam com Ariel começar a produzir batatas. Seu 
pai o ajudou a conseguir um empréstimo do Crédito Agrícola para Habilitação 
(CAH). 
O jovem Orihuela destacou que trabalharam os primeiros três meses antes 
do cultivo da batata no preparo de uma área de um quarto de hectare da 
fazenda. Além disso, procederam ao primeiro arado, depois de um mês 
passaram uma segunda movimentação do solo e depois já jogaram os 
fertilizantes, cal agrícola e esterco. No mês seguinte eles realizaram a 
cultura. 
Orihuela garante estar mais do que seguro de que o preparo prévio do solo 
para o cultivo da batata lhe permitiu obter um bom rendimento produtivo. São 
frutas que chegam a 900 gramas e, pela primeira vez, muitos dos técnicos da 
Diretoria de Extensão Agrária (Deag) disseram que é até a melhor produção 
de batata, não só pela qualidade, mas pelo rendimento que obtêm. 
 

 

A excelente colheita de batata incentiva os produtores. 
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Ariel Rodríguez, por seu lado, disse que tiveram de ultrapassar algumas 
dificuldades durante o ciclo de produção, como a falta de água para rega, 
essencial para a batata e implementos agrícolas muito necessários para 
facilitar o trabalho, como a meia sombra. Ele garantiu que a produção de 
batata é fonte de trabalho e renda para as famílias. 
A chefe da Agência Local de Assistência Técnica (ALAT), Yesica Santacruz, 
lembrou que o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio do Deag-Alat 
Carapeguá, internalizou-se sobre o empreendedorismo dos dois jovens e os 
beneficiou com a batata-semente do Variedade spunta. Também foram 
doadas sementes de locote que começarão a produzir em fevereiro. 
O ciclo da cultura da batata é de 90-120 dias. Nessa parcela de um quarto de 
hectare, tiveram um gasto total de G. 6.500.000 e uma renda bruta de G. 
22.100.000. 
O preço de venda por quilo foi de G. 3.400 e toda a produção foi 
comercializada com importadores da Central de Abastecimento. 
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Batatas transbordam nos armazéns: 
"Estamos no limite e com problema de 

conservá-las" 
 

Data: 19/11/2020 
 
Disponível em: https://www.lagacetadesalamanca.es/campo/las-
patatas-rebosan-en-los-almacenes-estamos-al-limite-y-con-el-problema-
de-conservarlas-LA5345951 

 
É o que garante Josafat Martín González, da Patatas Poli 

 

 

A variedade da fábula de Josafat Martín, batata colhida. 
 

Cantalpino é a zona de Salamanca que mais tarde iniciou a colheita da 
batata e que agora tem mais produção do planeta. Os estoquistas já entram 
em contato com os dez fazendeiros para começar a tirar as batatas que 
faltam e deixar a terra limpa, embora essa chamada dependa das opções de 
venda e também da capacidade de armazenamento porque, como diz 
Josafat Martín González, da Patatas Poli, neste momento “estamos no limite 
e com o problema de conservá-los”. 
Bruxelas proibiu este ano os produtos antgerminativos que eram usados e os 
lojistas sem instalação de frio são confiados à meteorologia, com a confiança 
de que as baixas temperaturas permitirão conservar as batatas por mais 
algum tempo. Pelo menos até a hotelaria poder reabrir em geral, porque esse 
é o destino da batata que é maioria aqui, azeda. 
Josafat colheu essa variedade há poucos dias e também a fábula, que, como 
azeda, vende se for alcançada entre 10 e 12 centavos o quilo. “Agora os dois 
são mais ou menos iguais”, diz ele. No caso dele, a variedade azeda 
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predomina no depósito agora . “O que é bom para as batatas que temos 
estocadas é que está fria, mas o que não vamos fazer é colocar gelo nelas 
porque além disso não valem nada, não poderíamos ter mais despesas 
também. O dinheiro come você ”, diz ele. O risco de armazenamento este 
ano pela falta do produto antgerminativo é o que fez com que a maioria dos 
agricultores vendesse a batata o mais rápido possível, mesmo aqueles que 
esperavam alguns meses sabendo que então poderia valer um pouco mais.É 
isso que faz com que a batata esteja nas mãos de lojistas e cooperativas 
como a Aranpino. 
A estranha campanha da COVID não parece, porém, diminuir a vontade de 
plantar no próximo ano e, por enquanto, espera-se um plantio semelhante. 
 

Mendoza exporta batatas pré-fritas por 30 
milhões de dólares 

Data: 19/11/2020 
 
Disponível em: https://www.diariouno.com.ar/economia/mendoza-
exporta-papas-prefritas-30-millones-dolares-n745453 

 
A empresa Simplot exporta de Mendoza para o mundo cerca de 30 milhões 
de dólares de sua produção de batatas pré-fritas congeladas, especialmente 

para o Brasil 
 

 

Um grande desenvolvimento agrícola foi a primeira etapa do Simplot em 
Mendoza. Eles cultivaram mais de 200.000 hectares em San Carlos para a 

produção de batatas pré-fritas congeladas. 
 

Mendoza já pensou várias vezes em mudar o antigo slogan publicitário que a 
entronizava como a terra do "Sol e do Bom Vinho" (a letra do Canto a 
Mendoza também o diz), já que a diversificação econômica deu outras 
produções lucrativas a a província e colocá-la no mapa mundial como 
fornecedora. Hoje se pode dizer que a província poderia ser promovida a 
Terra do Sol, bom vinho é bom batata frita, já que uma das exportações mais 
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volumosas que Mendoza tem, é a de batata pré- frita congelada, com 
transações próximas a os 30 milhões anualmente. 
Num relatório muito completo do economista Darío Chino Gallardo, em sua 
coluna regular no programa Primeras Voces, que é transmitido pela Rádio 
Nihuil, explicou que “Mendoza possui desde 2018 uma das mais importantes 
fábricas de batata congelada da América do Sul, com exportação por quase 
30 milhões de dólares para vários países, principalmente o Brasil " , disse 
Chino . 
 

Paquistão: o Paquistão planeja produzir 
4,87 milhões de toneladas de batatas 

 
Data: 17/11/2020 
 
Disponível em: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/9821-pakistan-
pakistan-plans-to-produce-4-87-million-tons-of-potatoes 

 

 

O governo do Paquistão estabeleceu uma meta de produzir cerca de 4,871 
milhões de batatas e 2,220 milhões de toneladas de cebolas durante a 

temporada Rabi 2020-21, a fim de atender às necessidades domésticas e 
também para exportação. 

 
Durante a atual temporada, 191,6 milhões de hectares de terra serão 
colocados sob o cultivo de batata, enquanto as cebolas seriam cultivadas em 
mais de 165 milhões de hectares, respectivamente, disse um funcionário do 
Ministério de Segurança Alimentar Nacional e Pesquisa. 
Em conversa com a APP aqui na quarta-feira, ele disse que cerca de 6,25 
milhões de toneladas de tomates e 13,85 milhões de toneladas de pimenta-
malagueta foram fixadas em um esquema de produção de safra menor para 
a temporada Rabi 2020-21. 
Ele informou que as safras menores, que incluem leguminosas sazonais, 
vegetais e outras commodities mencionadas, desempenham um papel 



20/2020 

importante no cumprimento do consumo doméstico, bem como na obtenção 
de uma considerável quantidade de divisas para o país exportando essas 
commodities. 
Enquanto isso, ele disse que o governo também estabeleceu como meta 
produzir cerca de 560.000 toneladas de grama e 890.000 toneladas de 
lentilha durante a atual temporada, pois havia fixado o cultivo de grama em 
988,2 mil hectares e lentilha em 17,1 mil hectares de terra em todo o país , as 
áreas de semeadura da cultura no país. 
Ele informou ainda que a produção abundante de leguminosas incluindo 
moong e grama durante a temporada de Kharif foi alcançada, o que ajudaria 
a economizar US $ 129 milhões como substituto de importação. 
Ele disse que o Paquistão colheu 76.000 toneladas de moong adicional 
contra sua meta definida para a temporada de Kharif e 53.000 toneladas de 
grama, respectivamente, em comparação com a produção do ano passado. 
Os Departamentos Provinciais de Relatórios de Safra, disse ele, em seus 
relatórios, relataram produção recorde de arroz na história, que foi de 8,18 
milhões de toneladas em uma área de 3,3 milhões de hectares. 
A produção registrou aumento de 10,39%. Estima-se também que a 
exportação de arroz aumentará, pois 780.000 toneladas produziram mais 
arroz em comparação com o ano anterior. 
O país gastou US $ 135,302 milhões na importação de leguminosas ou 
leguminosas durante o primeiro trimestre do exercício financeiro de 2020-21, 
em comparação com US $ 118,710 milhões no período correspondente do 
ano passado. 
Segundo dados do Pakistan Bureau of Statistics, durante o período em 
análise, importaram cerca de 274.299 toneladas de leguminosas em 
comparação com a importação de 252.811 toneladas no mesmo período do 
ano passado. 
 
 

Biopesticida é eficaz contra nematóide do 
cisto da batata 

Data: 17/11/2020 
 
Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/biopesticida-e-
eficaz-contra-nematoide-do-cisto-da-batata_442492.html 

 
Essa é uma das principais doenças da cultura 

 
Uma equipe de pesquisadores da Itália e da Moldávia participou de um 
projeto de pesquisa para testar a eficácia da Abamectina no controle do 
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nematóide de cisto da batata, Globodera pallida. Os resultados da pesquisa 
foram publicados na revista científica Plants. 
De acordo com informações publicadas pela Extension Toxicology Network, 
“a abamectina é uma mistura de avermectinas contendo cerca de 80% de 
avermectina B1a e 20% de avermectina B1b. Esses dois componentes, B1a 
e B1b, têm propriedades biológicas e toxicológicas muito semelhantes. As 
avermectinas são compostos inseticidas / miticidas derivados da bactéria do 
solo Streptomyces avermitilis . A abamectina é um produto natural da 
fermentação desta bactéria. Ele atua como um inseticida, afetando o sistema 
nervoso e paralisando os insetos”. 
A equipe de pesquisa afirma em seu artigo que o nematóide de cisto da 
batata, Globodera pallida, é uma das principais pragas da cultura da batata. 
Eles escrevem que “a abamectina é um pesticida biológico que apresenta 
alta atividade nematicida, mas sua eficácia para controlar G. pallida não foi 
investigada até o momento”. 
Em seu estudo, uma combinação de diferentes concentrações de abamectina 
variando de 1,125 a 36 µg / mL x e tempos de exposição de 24 a 384 h foram 
testados no nematóide em um teste de incubação. A abamectina induziu 
mortalidade com valor de DL50 na faixa de 13,23 (após 24 h) a 2,90 µg / mL 
(após 384 h). Um experimento em estufa também foi realizado em vasos 
cheios de solo infectado com G. pallida na presença de tubérculos de batata 
germinados cultivar “Spunta”. Abamectina a 4,5, 9,0, 18,0 e 36,0 µg / mL foi 
usada em comparação com o nematicida fostiazato. 
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Água de batata: A receita secreta que 
promove o crescimento do cabelo 

 
Data: 16/11/2020 
 
Disponível em: https://opetroleo.com.br/agua-de-batata-a-receita-
secreta-que-promove-o-crescimento-do-cabelo/ 

 

 
 

A RECEITA SECRETA DA ÁGUA DE BATATA QUE PROMOVE O 
CRESCIMENTO DO CABELO E MUITO MAIS. DE TODOS OS 

PROBLEMAS QUE AFETAM O CABELO DE HOMENS E MULHERES, A 
QUEDA CONTÍNUA VEM EM PRIMEIRO LUGAR. 

 
A queda de cabelo, causada por diversos fatores, leva a um desconforto 
estético e a um problema de saúde. Na verdade, pode indicar uma 
deficiência nutricional. Hoje estou escrevendo a receita secreta de água de 
batata que promove o crescimento do cabelo. 
Para combater a queda de cabelo, a indústria cosmética criou centenas de 
produtos químicos que podem garantir excelentes resultados. 
No entanto, eles não são adequados para todos e às vezes custam muito 
para um tratamento frequente. 
Felizmente, existem alternativas naturais, como o suco de batata, cujas 
propriedades são amplamente valorizadas no contexto da cosmética natural. 
 

OS BENEFÍCIOS DA ÁGUA DE BATATA PARA O CABELO E COURO 
CABELUDO 

 
A água de batata como tratamento alternativo para o cuidado do cabelo é 
uma forma interessante de fornecer ao cabelo os nutrientes essenciais de 
que ele precisa. 
 
Vamos ver em detalhes todos os benefícios: 
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• A batata contém vitamina B, vitamina C, zinco, niacina e ferro, que 
nutrem os folículos capilares e promovem o crescimento do cabelo. 

• Limpa o couro cabeludo e liberta os folículos capilares; isso promove o 
crescimento sem obstáculos do cabelo. 

• A desintoxicação do folículo capilar também resolve problemas como a 
caspa e previne a queda de cabelo. 

• Usar suco de batata pode dar brilho e brilho ao cabelo, fechando as 
cutículas . 

• Ele funciona como um condicionador quando usado em conjunto com 
ingredientes como mel e ovos. 

 
Além disso, o suco de batata fornece minerais como cálcio, magnésio, zinco 
e ferro, que desempenham um papel muito importante na saúde e beleza do 
corpo. A solanina encontrada na batata ajuda a hidratar a pele e prevenir a 
descamação. 
Para uma máscara hidratante faça você mesmo, adicione algumas colheres 
de chá de iogurte natural ao suco de batata, aplique na pele, deixe por alguns 
minutos e enxágue com água morna. 
 

COMO PREPARAR ÁGUA DE BATATA PARA O CRESCIMENTO DO 
CABELO 

 
Para preparar este suco milagroso de crescimento de cabelo, você precisa: 
 
INGREDIENTES 

• 4 batatas 

• ½ copo de água (100 ml) 
 
PREPARAÇÃO 

• Lave bem as batatas e corte-as em pedaços pequenos. 

• Em seguida, coloque-os no liquidificador e adicione um pouco de água 
para misturar melhor. 

• Após obter um purê não muito espesso, filtre o suco em um recipiente 
limpo com a ajuda de uma peneira. 

• Depois de separar o suco da polpa, pode-se prosseguir com o 
tratamento. 

 
COMO SE APLICA 

• Para estimular o crescimento dos fios e restaurar a força e o brilho, em 
primeiro lugar, o produto deve ser aplicado no couro cabeludo com 
uma leve massagem. 

• Em seguida, despeje o suco de batata sobre o resto do cabelo e cubra 
com uma touca de banho. 
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• Após 20 ou 25 minutos, enxágue com bastante água morna ou fria. 

• O uso deve ser diário, até que os primeiros resultados sejam notados. 
Em seguida, você deve prosseguir com o aplicativo três vezes por 
semana. 

• O suco de batata, além de promover o crescimento dos fios, trará 
brilho e saúde aos fios. 
 

RECEITA BÔNUS PARA FORTALECER O CABELO 
Com o peeling é possível preparar uma água especial para fortalecer os 
cabelos e completar o tratamento antiqueda. 
 
INGREDIENTES 

• Casca de batata 

• 1 litro de água 
 

PREPARAÇÃO 

• Lave bem a casca da batata para remover quaisquer resíduos de terra. 
Em seguida, coloque-os em uma panela com um litro de água. 

• Deixe ferver por alguns minutos e, depois de cozido, retire a panela do 
fogo e deixe descansar. 

 
 
COMO SE APLICA 

• Use água de batata como enxágue final após lavar o cabelo. 

• Você pode repetir o tratamento duas ou três vezes por semana para 
obter melhores resultados. 
 

A melhor coisa sobre a água de batata é que ela não só promove o 
crescimento do cabelo, mas também atua como um condicionador natural 
para cabelos mais bonitos e menos danificados. 
 
 


