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Mais terra para os refugiados

 om as questões de segurança
 alimentar a tornar-se uma 
 preocupação em todo o mundo, 
é primordial para o governo apoiar aqueles 
que estão dispostos a aumentar as suas ac-
tividades agrícolas. Nesta edição, trazemos 
uma história de refugiados que se dão bem 

C
Andrew Maramwidze (Editor)

nas actividades agrícolas, mas que estão 
limitados pela terra que lhes é oferecida, mas 
que por outro lado, os habitantes locais de 
direito têm muito.

A solução imediata das autoridades seria dar 
mais terra aos refugiados, embora a decisão 
tenha potencial para desencadear tensões 
a médio e longo prazo, uma vez que os ci-
dadãos nativos poderão a ser obrigados a 
exigir a terra de volta para o empoderamento 
dos cidadãos.

Em alternativa, a transferência de com-
petências tem de ocorrer, os locais devem 
aproveitar os conhecimentos que estão a ser 
exibidos pelos refugiados para que possam 
explorar plenamente a vasta terra que pos-
suem para produzir generosamente para a 
nação.

Tanta coisa pode ser feita no nosso sec-
tor agrícola, o potencial é enorme e só são 
necessários métodos apropriados para col-
her o potencial.

O governo deve encontrar uma forma de dis-
tribuir equitativamente a terra entre os habi-
tantes locais e refugiados, criar um programa 
conveniente de transferência de competên-
cias e possivelmente assegurar que os habi-
tantes locais liderem todo o processo.

Os recursos terrestres pertencem aos ci-
dadãos nativos, mas com a fome que se 
aproxima, o país precisa de considerar dar 
mais aos refugiados para mais e saudáveis 
colheitas e apoiar os esforços de segurança 
alimentar.

A transferência de competências não vai 
acontecer dentro de semanas, mas vai ob-
viamente levar anos, no entanto a fome e a 
segurança alimentar maciça já estão a bater 
às nossas portas, daí o pedido e o apelo para 
que se dê mais terra aos refugiados.

Entretanto, as autoridades agrícolas deveri-
am envolver centros de juventude, escolas 
e comunidades em geral para encontrar for-
mas apropriadas de activar a transferência de 
competências entre as duas comunidades.

Entretanto, dar mais terra aos refugiados 
traduzir-se-ia num aumento da produção do 
país, a menos que as catástrofes naturais 
nos falhem.

Esperemos que as autoridades encontrem 
uma solução imediata para este desafio.

Lembre-se de nos enviar comentários, 
opiniões e cartas.

Aproveite a leitura!

Every drop is precious 

KSB has been providing pumps and valves for more than 60 years to the farming community 
and other industries in South Africa and Sub-Saharan Africa.

Our pumps and valves help farmers to get the water where it is needed. Whatever the 
agricultural application, KSB - the right partner for you  

>Our technology. Your success.
Pumps• Valves· Service 

KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd 
H/0 • Tel: +27 11 876 5600, email: info-za@ksb.com • www.ksb.com/ksb-za

Your B·BBEE Level 1 Partner 

Comentário editorial
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Ciclones, tempestades trazem miséria aos agricultores de So-
fala

Os agricultores da província de Sofala já não são capazes de gan-
har a vida e sustentar as suas famílias através da agricultura. 
O desenvolvimento surge após três grandes catástrofes em ape-
nas dois anos, uma vez que a agricultura é um meio de subsistên-
cia chave que tem sido gravemente afectado pelos ciclones e tem-
pestades.

“Vivemos da agricultura”, disse Catarina Joaquim Ukanga, de 24 
anos.

“A partir daí, temos colheitas para vender e temos algum dinheiro. 
Mas ultimamente, não estamos a ter uma boa colheita. O arroz e o 
milho não estão a produzir bem”, acrescentou ela.

As estatísticas indicam que 75 por cento dos moçambicanos tra-
balham na agricultura, plantando culturas como cana-de-açúcar, 
mandioca, milho, batata-doce, arroz, sorgo e batata.

Aumento dos rendimentos atribuído ao apoio chinês

A cooperação agrícola sino-africana ganhou impulso nos últimos 
anos, devido aos seus progressos encorajadores.

Novas tecnologias desenvolvidas por peritos chineses resultaram 
num aumento de 20 por cento no rendimento de batatas no Centro 
de Demonstração de Tecnologia Agrícola Moçambique-China. 

Como resultado, espera-se que a tecnologia seja promovida em 
áreas adequadas em todo o país para beneficiar mais agricultores, 
de acordo com o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da 
China.

O governo instado a aprovar o milho geneticamente modifi-
cado

O Quénia, a Etiópia e Moçambique poderão em breve começar 
a plantar milho geneticamente modificado, tolerante à seca e a 
pragas vorazes como o verme do exército de Outono, sujeito a 
aprovação regulamentar.

Denis Kyetere, director executivo cessante da Fundação Africana 
de Tecnologia Agrícola (AATF) disse que era urgente que os gov-
ernos africanos criassem um ambiente político e regulamentar 
favorável para facilitar a adopção de inovações agrícolas a nível 
dos pequenos agricultores, aumentar a segurança alimentar e os 
rendimentos rurais.

Kyetere afirmou que os esforços em curso para transformar as 
cadeias de valor da mandioca na Nigéria, Zâmbia, Uganda e 
Tanzânia através da mecanização e do agro-processamento têm 
impulsionado os rendimentos e as receitas dos agricultores locais.

A indústria do algodão visa a gestão sustentável do solo

A Better Cotton Initiative (BCI) estabeleceu uma parceria com a 
Global Soil Partnership (GSP) numa tentativa de promover uma 
gestão mais sustentável do solo na indústria do algodão.

Juntos, empreenderão dois projectos-piloto - Soil Doctors, um 
programa de formação de agricultor a agricultor, e Recsoil que rec-
ompensa os agricultores pela quantidade de carbono sequestrado 
no solo.

O SPG, parte da Organização das Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura, foi estabelecido em 2012 como uma forma de 

desenvolver fortes parcerias interactivas e colaboração entre as 
partes interessadas que trabalham com os solos.
47 milhões de pessoas em insegurança alimentar na SADC

A África Austral está a sofrer de insegurança alimentar e nutricional 
generalizada, revelou o último relatório de síntese sobre o estado 
da segurança alimentar e nutricional do bloco. 

De acordo com dados, de dez Estados membros da SADC, esti-
ma-se que 47,6 milhões de pessoas estejam em insegurança ali-
mentar, o que representa um aumento de 5,5% em relação ao ano 
passado e 34,3% acima da média de cinco anos.

O relatório refere ainda que as comunidades em insegurança ali-
mentar e nutricional requerem assistência urgente sob a forma de 
transferências alimentares e/ou em dinheiro. 

Além disso, espera-se que os programas de protecção social e 
as redes de segurança social que respondem aos choques sejam 
ampliados, incorporando as perspectivas de género.

O rendimento do algodão não consegue sustentar a economia

O McKinsey Global Institute (MGI), o ramo de investigação empre-
sarial e económica da McKinsey, previu um aumento significativo 
no rendimento do algodão.

Os investigadores atribuem o aumento à preferência do algodão 
por temperaturas quentes. No entanto, sustentam que a maior 
volatilidade do milho é extremamente problemática e contraria os 
benefícios de maiores rendimentos de algodão - uma vez que a 
maior parte do milho no país é cultivado para consumo doméstico 
e mais importante economicamente do que o algodão: 

Com um declínio de 25% no rendimento do milho num único ano, 
McKinsey estima que a produção económica de Moçambique di-
minuiria 2,5% mesmo depois de contabilizar um aumento no ren-
dimento do algodão.

AFAP e a Fertilizer Canada aumentam o potencial dos 
agricultores rurais

A African Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) e a Fer-
tilizer Canada estão a lançar uma nova iniciativa para apoiar os 
pequenos agricultores da África subsaariana, particularmente as 
mulheres e os jovens.

As intervenções planeadas irão assistir a uma melhoria acentua-
da do bem-estar sócio-económico e do potencial de rendimentos 
para mais de 80.000 pequenos agricultores na Etiópia, no Gana e 
no Senegal.

O esforço de colaboração faz parte do projecto “Global Affairs 
Canada - 4R Nutrient Stewardship” (Right Source @ the Right Rate, 
Right Time, and Right Place ®) na Etiópia, no Gana, e no Senegal 
que está a ser implementado pela Fertilizer Canada e pela Co-op-
erative Development Foundation of Canada.

A parceria terá uma duração de três anos, com a possibilidade de 
uma extensão em função dos resultados. Durante este período, 
a AFAP e a Fertilizer Canada conceberão intervenções agrícolas 
incorporando a 4R Nutrient Stewardship, um conceito canadiano.

“O Fertilizer Canada tem o prazer de se associar à AFAP na criação 
de novas oportunidades para os pequenos agricultores através 
do avanço de práticas agrícolas sustentáveis e resilientes”, disse 
Clyde Graham, Vice-Presidente Executivo da Fertilizer Canada.

Resumos de notícias
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Os refugiados de Maratane precisam 
de mais terras agrícolas

 última avaliação do Alto 
 Comissariado das Nações 
 Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) identificou que os refugiados no 
campo de refugiados de Maratane têm 
menos acesso às terras da comunidade 
de acolhimento.

Os refugiados reclamaram a atribuição de 
terrenos mais pequenos do que a comu-
nidade de acolhimento.

“Este acesso limitado à terra restringe 
a sua capacidade de aumentar a pro-
dução agrícola, melhorar a produtividade 
e alcançar meios de subsistência suste-
ntáveis e a segurança alimentar”, disse o 
ACNUR, apelando a intervenções desti-
nadas a aumentar o acesso à terra e ao 
tamanho da terra para os refugiados, bem 
como aumentar a segurança da posse da 
terra para os proprietários de terras.

Por outro lado, a comunidade de acolhi-
mento apesar de possuir mais terra e mais 
diversificada na agricultura, o ACNUR diz 
que a comunidade de acolhimento estão 
mais propensos a praticar a agricultura de 
subsistência e menos propensos a usar 
insumos agrícolas como fertilizantes que 
podem ajudar a aumentar a produção.

“As intervenções para melhorar o acesso 

A dos refugiados e hospedeiros a insumos 
agrícolas, mercados e assistência técnica 
são necessárias para aumentar a produ-
tividade e a produção vegetal”, disse a 
ONU.

A ONU acredita que a promoção da diver-
sificação das culturas, especialmente en-
tre os refugiados, que são menos diversi-
ficados, também melhorará a segurança 
alimentar e a diversificação de renda.

Além disso, a ONU diz que a promoção 
de programas agrícolas conjuntos para 
ambas as comunidades poderia levar 
a parcerias produtivas que utilizam os 
pontos fortes comparativos da capaci-
dade dos membros anfitriões de possuir 
grandes parcelas de terra e conhecimen-
to dos refugiados na utilização de insu-
mos agrícolas.

“Essas cooperativas conjuntas poderiam 
ajudar a contribuir para o progresso em 
direção à auto-suficiência, desenvolvi-
mento econômico inclusivo entre refugia-
dos e anfitriões, e coexistência pacífica.”

O campo de Maratane em Moçambique, 
criado em 2001, abriga cerca de 9.500 
refugiados e requerentes de asilo, prin-
cipalmente 63 por cento da República 
Democrática do Congo e 32 por cento do 

Burundi e os restantes de outras naciona-
lidades, como Ruanda e Somália.

Também vivem na área de assentamento 
16.390 pessoas da comunidade anfitriã, 
que dependem diretamente do assenta-
mento para serviços essenciais que são 
fornecidos pelo governo e são apoiados 
pelo ACNUR.

Enquanto isso, o ACNUR acredita que 
a promoção de programas agrícolas 
conjuntos para ambas as comunidades 
poderia levar a parcerias produtivas que 
utilizam os pontos fortes comparativos 
da capacidade dos membros anfitriões 
de possuir grandes parcelas de terra e 
conhecimento dos refugiados no uso de 
insumos agrícolas.

De acordo com o ACNUR, as colabo-
rações podem incluir treinamento sobre 
como usar insumos agrícolas como fertili-
zantes, maior acesso a insumos agrícolas 
de qualidade e iniciativas que promovam 
a partilha de terras e a congregação de 
seus recursos. 

“Essas cooperativas conjuntas poderiam 
reforçar o desenvolvimento econômico 
inclusivo e a coexistência pacífica”, disse 
o ACNUR.

História principal
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990 000 euros para o reforço das cadeias de 
valor agrícola
 Banco Africano de 
 Desenvolvimento (Bafd) e o 
 Fundo de Cooperação Técnica 
Italiano concederam uma subvenção de 
990 000 euros para ajudar as pequenas 
empresas agro-industriais a aumentar a 
produção e o controlo da qualidade. O 
projecto permitirá às empresas explorar 
melhor os mercados nacionais e region-
ais e aproveitar as oportunidades criadas 
pela zona Africana de Comércio Livre (Af-
CFTA). A Confederação das Associações 
Empresariais de Moçambique é a agência 
de execução.

“Temos o prazer de receber este subsídio 
do Banco Africano de Desenvolvimento 
e o Fundo Italiano de Cooperação Técni-
ca, que irá beneficiar cerca de 300 asso-
ciações de pequenas e médias empresas 
agro-industriais (PME) em Moçambique, 
particularmente as PMEs lideradas por 
jovens e mulheres que operam ao longo 
dos corredores de desenvolvimento de 
Nacala-Beira-Pemba-Lichinga”, disse o 
Dr. Agostinho Vuma, Presidente da Con-

O federação das Associações Empresariais 
de Moçambique, na cerimônia de entrega 
do financiamento.

“A bolsa é capaz de acelerar ainda mais 
as intensas relações bilaterais na área 
agrícola construídas através dos muitos 
projetos financiados pela cooperação 
italiana e que pode atuar como um catal-
isador para estendê-la ao setor privado, 
onde existe um potencial enorme e am-
plamente inexplorado”, disse o Embaixa-
dor Italiano Dr. Gianni Bardini.

O director do Banco Africano de Desen-
volvimento, Dr. Pietro Toigo, observou 
que a subvenção prestaria um apoio 
crítico a Moçambique, especialmente no 
contexto dos desafios socioeconómicos 
causados pela pandemia COVID-19.

“Estamos satisfeitos com a parceria com 
o CTA e o Governo da Itália para apoiar 
os PMEs moçambicanos a recuperar da 
pandemia COVID e aumentar a sua com-
petitividade, como parte do compromisso 

do Banco Africano de Desenvolvimento 
de ajudar a industrializar África e Moçam-
bique”, disse ele.

O projeto Apoia os objetivos do Docu-
mento de Estratégia Nacional de Moçam-
bique (2018-2022), que se concentra em 
dois pilares estratégicos: investimentos 
em infra-estruturas que permitem cresci-
mento inclusivo transformador e criação 
de emprego, e transformação agrícola e 
desenvolvimento da cadeia de valor.

O Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. 
Carlos Alberto Fortes Mesquita, destacou 
a importância de tais iniciativas e seu pa-
pel catalisador na promoção da modern-
ização da agricultura de Moçambique e 
na industrialização de setores críticos da 
economia.

Enquanto isso, o banco aprovou recente-
mente uma doação de 1 milhão USD para 
impulsionar o conteúdo local e o desen-
volvimento de iniciativas de pequenas e 
médias empresas.

Notícias gerais
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A AFAP entra no reassentamento de Guara-Gaura 
... aumenta a disponibilidade de sementes.
 s beneficiários do reassentam-
 ento da aldeia de Guara-Guara 
 tiveram a infelicidade de serem 
submetidos a inundações, ciclones, tem-
pestades de vento e secas, onde anterior-
mente viviam. Todos os que vivem agora 
em Guara-Guara, independentemente da 
sua idade, sofreram no passado, tendo 
experimentado todos os tipos de desafi-
os.

O governo foi motivado a escolher Guara-
Guara para o reassentamento com base 
no fato de que está localizado num ponto 
mais elevado e, portanto, é seguro contra 
o mau tempo, mas em particular contra 
as inundações.

Um dos maiores desafios enfrentados 
pelos novos residentes de Guara- Guara 
foi a falta de insumos agrícolas. Grande 
parte da semente que foi doada tinha um 
fraco poder germinativo, que continuou 
um ciclo vicioso de pobreza para essas 
pessoas que se reinstalaram para encon-
trar uma vida melhor. Um produtor local, 
Paulo Jossias, disse que Guara-Guara 
era o lugar certo para se estabelecerem. 
As pessoas aqui precisam de sementes 
de qualidade para recomeçar as suas vi-
das.

O “Vivemos numa situação de extrema po-
breza. A pobreza em sementes torna-se 
um inferno. Agora que organizações 
como a African Fertilizer and Agribusi-
ness Partnership ou Associação Africana 
De Fertilizantes e Agronegócios (AFAP) 
apareceram para nos trazer a semente, 
e estamos muito gratos. Eu estava ver-
ificando os preços, e vejo que são mel-
hores em comparação com os preços 
nas cidades onde costumávamos ir”, 
disse Jossias.

Por sua vez, o chefe do posto de Guara-
Guara, Massada José Mambonda, disse 
que o governo permitiu que a AFAP en-
trasse neste território para ajudar um 
vendedor de sementes local por consid-
eração aos agricultores..
“Vimos que as atividades da AFAP cor-
respondem ao plano governamental de 
promoção da produtividade”, disse Mam-
bonda.

Augusto Nhama, proprietário da loja 
de insumos de Guara-Guara, chamada 
Mbeu Yacanaca, disse ter aceitado o de-
safio de representar os agricultores na 
distribuição de insumos ao perceber a 
importância desse produto em sua comu-
nidade. “Não é fácil morar em um lugar 

onde a semente é rara. Não é fácil estar 
na frente de muitas pessoas que vivem 
com as mãos estendidas”, disse Nhama.
Nahama disse que a AFAP patrocinou 
uma série de cursos de formação que 
permitiram estabelecer parcerias entre 
mais empresas do agronegócio para con-
struir sobre as relações já estabelecidas 
com a comunidade.

“Foram criados mecanismos para que 
não haja escassez de agricultores e há 
sementes e fertilizantes de qualidade 
suficientes para todos os produtores”, 
acrescentou.

Notícias gerais
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Starke Ayres seed now available in Komatipoort

 tarke Ayres is the foremost 
 African specialist and global 
 supplier of premium vegetable, 
flower, lawn and turf grass seed varieties for 
commercial and home garden planting. With 
over 140 years of experience, we remain com-
mitted to continuous growth, innovation, and 
superior customer service. Starke Ayres has a 
significant marketing and distribution network, 
extending from our headquarters in Johannes-
burg, South Africa, to more than 60 countries 
around the world. 

Founded in 1877, Starke Ayres is an expert 
vegetable, flower, and lawn seed provider. We 
specialise in breeding our own seed varieties 
and source only the best available stock from 
our international suppliers. With our headquar-
ters in Johannesburg, South Africa, we are the 
leading vegetable seed supplier in Africa and 
preferred international supplier of premium va-
rieties of seed to the professional grower.

At Starke Ayres, our business focuses strongly 
on after-sales service, assisting farmers to suc-
cessfully grow products that can be taken to 
market. In order to do so, we use a network of 
in-house sales representatives and reputable 
agents worldwide. Demand for our quality seed 

S has led to the establishment of Starke Ayres in 
Kenya, Namibia, and Zambia.

Our commitment to quality has resulted in our 
Quality Assurance Laboratory being accredited 
by the International Seed Testing Association 
(ISTA). Our accredited laboratories have prov-
en their technical competence in carrying out 
seed testing in accordance with the ISTA Rules 
and operate an effective quality management 
system. As a Member Laboratory, Starke Ayres 
is authorized to issue ISTA Orange Internation-
al Certificates. Starke Ayres’ strategic focus is 
on the development of vegetable seed varieties 
that meet and exceed growers’ current vegeta-
ble production needs.

We focus on broadening our genetic base and 
product range to provide the new genetics that 
the market requires.

We endeavour to anticipate future needs 
through strategic alliances with various groups, 
including direct interaction with commercial 
vegetable growers, processors, and vegeta-
ble buyers. Our dedicated breeders, research 
scientists and vegetable researchers located at 
our various research facilities, guarantee that 
our capabilities and research focus areas con-

tinue to expand. While our applied breeding is 
concentrated at our 6 South African research 
stations, Starke Ayres has breeder trial sites 
further north in Africa, as well as in USA, Ar-
gentina, Brazil, Hungary, and New Zealand. 
Disease-resistance and tolerance to abiotic 
stresses are important objectives in all Starke 
Ayres programmes. As a result, many of its 
current commercial vegetable seed variet-
ies are characterized by their uncomplicated 
growability.

Starke Ayres does not research, produce or 
procure any form of Genetically Modified Or-
ganism (GMO) products. In South Africa, all our 
seed is regulated by the Genetically Modified 
Organisms Act of 1997 (GMO Act) and its sub-
sidiary legislation. The GMO Act places exten-
sive restrictions on the research, production, 
and marketing of GMOs.

Guaranteed Quality:

• HIGH GERMINATION
• TRUE TO TYPE
• DISEASE FREE
• SEALED AIRTIGHT 
   TO PRESERVE 
   QUALITY

On Monday the 3rd of August Starke Ayres opened a new Depot in the Mascor Building in Komatipoort. Only a few kilo-
metres away from the Mozambique and South Africa Border post. This will give the Agroshops and Farmers much easier 
access to Vegetable seeds.

Sementes Starke Ayres agora disponíveis em Komatipoort
19 Rissik St, Komatipoort - Mascor

SEMENTES DE LEGUMES COM GARANTIA DE QUALIDADESEMENTES DE LEGUMES COM GARANTIA DE QUALIDADE

CEBOLA
RED CREOLE

CENOURA
KURODA

TOMATE
STAR 9062 F1 HYBRID

TOMATE
STAR 9068 F1 HYBRID

REPOLHO
TRONCHUDA

REPOLHO
STAR 3317 F1 HYBRID

SEMENTES DE SUCESSO
INFORMAÇÕES:  MIMMY PHAK ATHI@ATRAKEAYRES.COM –      +27 728980549 –  W W W.STARKEAYRES.COM
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Os heróis alimentares são os guardiões da 
segurança alimentar das aldeias

 Às vezes, enfrentamos secas e
  outras vezes temos inunda-
ções”, diz Anita António Candeeiro,
 líder de um grupo de mulheres pequenas 
agricultoras em Chemba, Moçambique.Para 
além de perderem fontes de alimentação e 
rendimentos, estas catástrofes também de-
stroem frequentemente os campos, tornan-
do necessário que os agricultores comecem 
do zero, exigindo que sementes frescas 
comecem de novo. Esta necessidade bási-
ca, e sem dúvida a parte mais importante da 
agricultura, não é tão automática ou pronta-
mente disponível como se pode supor.

A poupança de sementes tem sido a respos-
ta há milênios, uma prática que os agricul-
tores e suas famílias necessariamente em-
preenderam. No entanto, é uma habilidade 
em seu próprio direito, e conhecer os mét-
odos adequados de armazenamento de se-
mentes é vital para garantir que a poupança 
de sementes seja bem sucedida. O arma-
zenamento de sementes foi o ponto fraco 
para a comunidade de Anita.

“Costumávamos pô-las nos sacos, e apo-
dreciam”, explica ela.

Em várias ocasiões, elas até tiveram que 
deixar o “campo vazio” devido à falta de se-
mentes, comenta Anita. Com o financiamen-
to da cooperação austríaca para o desen-
volvimento e o apoio da FAO, a Farmer Field 
Schools (FFS) ajudou as comunidades a mu-
dar esta situação, estabelecendo bancos de 
sementes e realizando técnicas de conser-
vação agrícola. Com este conhecimento ad-
quirido, a Associação de Anita, Manja Athu, 
que significa “nossas mãos” na língua local, 
apropriadamente colocar suas mãos a bom 
uso para coletar e armazenar sementes que 
poderiam ser usadas em tempos de adversi-
dade agrícola.

A seleção de variedades mais adequadas 
para uma determinada área envolve tempo e 
alguma tentativa e erro, mas com o desejo de 
aprender e com suporte técnico, elas foram 
capazes de identificar as melhores varie-
dades para manter o banco de sementes.
“Costumávamos lutar à procura de se-
mentes, e não conseguíamos obtê-las, mas 
agora salvamos um estoque”, diz Anita.
Nos bancos comunitários de sementes, es-
tes valiosos insumos são mantidos seguros 
contra pragas e doenças. Os agricultores 
podem acessar esta unidade populacion-
al para a próxima temporada de plantio ou 
como um recuo em tempos de emergência 
quando suas culturas foram danificadas ou 

“
destruídas, uma situação que está se tornan-
do cada vez mais comum devido aos impac-
tos das mudanças climáticas.

De facto, nos últimos anos, Moçambique 
tem sido devastado por uma infinidade de 
perigos naturais e desastres como ciclones, 
inundações e secas, que afectam directa-
mente os meios de subsistência e revertem 
as conquistas duramente conquistadas pe-
los pequenos agricultores.

O acesso ao banco de sementes só é con-
cedido mediante acordo entre os membros. 
Algumas dessas sementes podem ser vendi-
das a outros agricultores da comunidade ou 
comunidades vizinhas. Atualmente, o banco 
de sementes do grupo tem uma variedade 
de sementes, como milho, feijão comum, fei-
jão-vaqueiro, amendoim, abóbora, pepino e 
sésamo.

Além do apoio à construção do Banco Co-
munitário de sementes, o grupo de mulheres 
recebeu insumos agrícolas e treinamento da 
FAO para aumentar a produção na quinta do 
grupo. As vendas de colheita e os lucros de 
produção são compartilhados pelos mem-
bros.

Com as vendas de sementes e as vendas 
da colheita, esta associação de mulheres 
conseguiu aumentar seus rendimentos. Elas 
também estão prestando um serviço à co-
munidade que agora tem um lugar para ir 
sempre que eles precisam de sementes para 
suas quintas.

“Com o banco de sementes, já estamos con-
seguindo ter estoque e vender. Isso está nos 
ajudando, também garantindo que nossos 
filhos continuem indo para a escola”, acres-
centou Anita.
Como Anita, Belita Randinho é também uma 
das “gerentes” de um banco comunitário de 
sementes, no distrito de Chamba, Província 
de Sofala. Em 2018, Belita juntou-se a um 
FFS chamado Suinda. Este grupo FFS reúne-
se semanalmente para discutir as suas lim-
itações agrícolas e identificar soluções, com 
base no conhecimento e experiência de cada 
membro. Também elas criaram um banco de 
sementes para satisfazer as necessidades 
da comunidade.

“Apreciamos esta nova abordagem porque 
todos os anos enfrentamos escassez de 
sementes. Depois de começarmos o banco 
de sementes, temos sementes garantidas”, 
ressaltou Belita.

O Acordo de grupo é o pré-requisito para o 
acesso. O banco de sementes é garantido 
usando duas chaves, uma sob a custódia de 
Belita e a outra o presidente da FFS.

“O presidente da FFS tem uma chave e eu 
também... . Antes de pegarmos qualquer se-
mente, nos reunimos, e tem que haver um 
consenso”, explica Belita.

Nos últimos três anos, a FAO tem trabalha-
do com mais de 80 grupos FFS através do 
projeto “aumentar a resiliência das comu-
nidades vulneráveis afetadas por El Nino”, 
financiado pela cooperação para o desen-
volvimento austríaca. Nas províncias de So-
fala e Manica, no centro do país, o projeto 
estabeleceu 10 bancos comunitários de se-
mentes que beneficiam diretamente mais de 
2 800 agricultores.

A FAO promove estes bancos de sementes 
como um sistema para responder a choques 
específicos ou mesmo escassez estrutural 
de sementes como resultado de secas, in-
undações, pragas ou doenças. Os bancos 
de sementes também ajudam a diversificar o 
cultivo e preservar as sementes mais adap-
tadas ao ambiente da sua região, o que re-
duz o risco de falhas totais de produção e 
contribui para reforçar a segurança alimentar 
da comunidade. O sistema também pode 
ajudar os agricultores a adquirir outras var-
iedades de sementes, que muitas vezes não 
podem pagar a partir de mercados formais 
de sementes.

Através de soluções como estas, a FAO tra-
balha com comunidades ao redor do mundo 
para aumentar sua resiliência a condições 
adversas que afetam suas vidas e meios de 
subsistência. Isto é fundamental para ga-
rantir a segurança alimentar e nutricional de 
uma comunidade e a sua capacidade de se 
sustentar no futuro.

Por trás de toda a nossa comida, há sem-
pre alguém que a produziu, plantou, col-
heu, pescou ou transportou. Ao nos dirigir-
mos para o Dia Mundial da Alimentação  no 
dia 16 de Outubro, agradecemos a esses 
#HeróisAlimentares que, independente-
mente das circunstâncias, continuam a for-
necer alimentos para suas comunidades e 
além. Há inúmeras maneiras de ser um herói 
alimentar em sua comunidade e agora é uma 
ótima hora para começar. As nossas acções 
são o nosso futuro.

Notícias gerais
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Mais programas de empoderamento das 
mulheres no plano... agricultura, avicultura 
entre a lista
 Centro de Empoderamento 
 das Mulheres (CEM) da 
 província do sul de Maputo foi 
identificado pelo governo e pela Irlanda 
para a implementação do desenvolvi-
mento de capacidades de género. A co-
laboração é para a mobilização de recur-
sos financeiros para apoiar programas de 
empoderamento das mulheres.

O centro, que ocupa uma área de 23 
hectares, dá prioridade a cursos com 
grande potencial para impulsionar o em-
preendedorismo econômico das mul-
heres e auto-emprego, tais como alfabet-
ização, confecção de vestuário, fotografia 
profissional, decoração de interiores, ag-
ricultura, avicultura, culinária, artesanato 
e outros.

Nos termos do Memorando de Enten-
dimento assinado (MoU), o governo e a 

O Irlanda trabalharão em estreita colabo-
ração na promoção dos direitos das mul-
heres e das raparigas, bem como na ca-
pacitação em matéria de género.

Nyeleti Mondlane, Ministra de Gênero, 
Crianças e Bem-Estar Social aplaudiu 
grandes avanços nos campos da edu-
cação feminina e da formação profis-
sional, saúde e direitos reprodutivos e 
sexuais, e participação em cargos de lid-
erança. No entanto, alertou para os desa-
fios contínuos em áreas como a violência 
baseada no género, o casamento infantil 
e a pobreza.

“O centro oferecerá uma ampla gama de 
áreas de treinamento, como comércio, 
agricultura, pesca, prestação de serviços, 
saúde e nutrição”, disse ela.
O Alto-Comissário irlandês para Moçam-
bique, Naula O’Brien, disse que a parce-

ria entre os dois países representa uma 
contribuição importante do governo ir-
landês para o empoderamento das mul-
heres e das meninas, porque lhes dará 
competências e habilidades para criar o 
auto-emprego e melhorar as condições 
de vida em suas comunidades.

“Investir no empoderamento social e 
econômico das mulheres e meninas é, 
sem sombra de dúvida, a chave para 
impulsionar o desenvolvimento suste-
ntável”, declarou.

Na fase piloto, candidatos de todo o país, 
serão selecionados de acordo com o 
potencial do lugar de origem, de acordo 
com os cursos oferecidos pelo centro, a 
fim de garantir que o maior número pos-
sível de pessoas podem se beneficiar do 
treinamento.

Notícias gerais
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Trocando o ouro pela agricultura orgânica

Os riscos climáticos e os conflitos reduzem os 
rendimentos das culturas

 om o aumento do desemprego devido ao COVID-19, 
 alguns moradores se viraram para a escavação de ouro
 nos rios do Parque Nacional Chimanimani.

Cada vez mais pessoas são atraídas pelo Parque Nacional 
Chimanimani. No entanto, não é a beleza natural da área que 
os atrai. Eles o visitam esperando encontrar ouro nos rios dos 
parques.

Como a pandemia de coronavírus levou a um desemprego sig-
nificativo no país devido ao aumento do preço do ouro, encon-
trar o metal precioso entre as vastas florestas tornou-se mais 
atraente. Mas  estas escavações estão a destruir partes das 
florestas e a poluir a água.

Em vez de se limitar a isolar a área, o governo local está a tentar 
cooperar com os mineiros. Desde que cumpram os regulamen-
tos e formem cooperativas, eles serão autorizados a continuar a 

 om a colheita das principais safras de cereais de 2021
 prestes a terminar, a produção está prevista em um 
 nível próximo à média. As autoridades disseram que os 
requisitos de importação de cereais em 2021/22 previstos a um nível 
próximo da média e os preços dos alimentos devem aumentar em 
meio à depreciação da moeda nacional, no cenário de agravamento 
dos conflitos e efeitos da pandemia COVID-19 em deterioração da 
segurança alimentar em 2021. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricul-
tura (FAO) disse que a colheita de  culturas cerealíferas de 2021, 
principalmente milho, está quase completa.

“As produções cerealíferas nas províncias do centro e do sul estão 
previstas de média para níveis acima da média, enquanto as pro-
duções nas províncias do norte, em particular no Cabo Delgado, são 
esperadas a um nível reduzido.”

A previsão da FAO sobre a produção nacional de cereais está em um 
nível quase médio de 2,8 milhões de toneladas em 2021, cinco por 
cento abaixo do alto nível em 2020, refletindo os efeitos negativos 
dos perigos climáticos e do conflito nas plantações e rendimentos 
das culturas. “As condições climáticas durante o último trimestre de 
2020 foram geralmente propícias para as operações de plantio e es-

C

C

mineração em certas áreas fora do Parque.

No entanto, esta abordagem não convence a administração do 
Parque. Em vez disso, está a tentar criar fontes alternativas de 
rendimento ecológicas para a população, tais como empregos 
na agricultura biológica, criação de gado e apicultura. Ao ofere-
cerem formação como parte deste plano, esperam proporcionar 
novas oportunidades e reduzir a pobreza rural.

Agora um novo projecto em jogo, as Áreas de Conservação para 
a Biodiversidade e Desenvolvimento de Moçambique II (MozBio 
II) visa fortalecer as administrações dos parques nacionais em 
Moçambique e melhorar as condições de quem vive junto à área 
de conservação. De acordo com as autoridades, o MozBio II é 
a continuação de seu antecessor, MozBio I, e ambos os pro-
gramas são financiados com USD45 milhões (€ 37 milhões). O 
dinheiro será usado em projetos no Parque Nacional Chimani-
mani e em 17 outros projetos de conservação.

tabelecimento de culturas nas principais províncias centrais produ-
toras de cereais”, disse a FAO.

Há indicações de que entre Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021, 
chuvas torrenciais e ventos fortes devido à queda da tempestade 
tropical Chalane e ciclones Eloise e Guambe causaram enchentes e 
resultaram em danos localizados em culturas permanentes em áreas 
costeiras.

Nas áreas interiores centrais, fortes chuvas impulsionaram os níveis 
de umidade do solo e apoiaram o desenvolvimento das culturas 
e nas províncias do sul de Maputo, Gaza e Inhambane, a precipi-
tação acumulada acima da média beneficiou as culturas em áreas 
interiores, enquanto as condições de seca, seguidas de inundações 
localizadas, afetaram as áreas costeiras, levando os agricultores a 
replantarem as culturas. 

A FAO diz que, nas áreas do norte, os valores de precipitação reduz-
idos entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021 reduziram as oper-
ações de plantio e os rendimentos são esperados em níveis médios. 

Em especial, na província de Cabo Delgado, prevê-se uma colheita 
de cereais muito inferior à média, uma vez que as actividades agríco-
las foram gravemente perturbadas pelo conflito em curso.

Notícias gerais
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Libertar “estrangulamentos” que sufocam o 
sector agro-alimentar Africano-FAO

 chefe da Agricultura das Nações 
 Unidas advertiu que o grave 
 subfinanciamento do setor 
agro-alimentar Africano aumentou a inse-
gurança alimentar e estava prejudicando 
o desenvolvimento futuro dos países em 
todo o continente. 

“Vamos desbloquear os estrangula-
mentos que estão retendo o potencial 
aumentando a coordenação e a capac-
itação humana nas Nações Africanas”, 
disse QU Dongyu, Diretor-Geral da Orga-
nização para a Alimentação e Agricultura 
(FAO).

Falando no lançamento do último relatório 
da FAO, Despesas Públicas com a Ali-
mentação e a Agricultura na África Sub-
saariana, ele acrescentou que os fundos 
também devem ser desbloqueados e os 
sistemas de finanças públicas racional-
izados, “para que os recursos escassos 
que temos não fiquem por gastar”.

Com base em “análises rigorosas nos 
últimos 15 anos, possibilitadas graças à 
forte colaboração com nossos membros 
na região”, o chefe da FAO explicou que 
o relatório traz à luz um fosso entre os 
compromissos políticos de longa data e 
as realidades financeiras enfrentadas por 
13 países subsaarianos.

Apesar das reuniões dos Estados-mem-

O bros da União Africana (UA), a partir de 
2003, em que se comprometeram a ali-
mentar o crescimento económico e so-
cial, comprometendo 10% dos seus 
orçamentos nacionais à alimentação e à 
agricultura, este compromisso continua 
por cumprir. 

Um levantamento do Programa de Moni-
toramento e Análise de Políticas Alimen-
tares e Agrícolas (MAFAP, sigla em inglês), 
uma iniciativa da FAO que acompanha a 
despesa pública na África, revelou que 
apenas o Malawi tem cumprido consis-
tentemente essa meta.

Em alguns anos, o Mali também o conse-
guiu, mas Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Etiópia, Gana, Quénia, Moçambique, Ru-
anda, Senegal, Tanzânia e Uganda, nunca 
conseguiram fazê-lo.  

Em alguns casos, a alimentação e a ag-
ricultura cobrem apenas três por cento 
dos orçamentos nacionais e, em média, 
pouco disso é disponibilizado para o 
desenvolvimento alimentar e agrícola. A 
insuficiência da capacidade de execução 
também deixou um quinto do financia-
mento por liquidar.

Segundo o relatório, a agricultura está a 
ser implicitamente penalizada.

Marco Sanchez, Vice-Diretor da Divisão 

de Economia Agro-Alimentar, delineou 
pesquisas mostrando que a eficiência 
técnica na agricultura, aumenta dramati-
camente à medida que os gastos se 
aproximam de 80 USD per capita. E en-
quanto começa a piorar depois disso, a 
maioria dos países africanos não chega 
nem perto dessa quantidade.

Embora reconhecendo um “espaço fiscal 
estreito” para expandir o investimento 
público na África – particularmente no 
contexto da pandemia COVID-19 – Ele ar-
gumentou que era possível gerar ganhos 
de eficiência através de melhores gastos.  
De acordo com o relatório, a parte de 
leão das despesas nacionais com a ali-
mentação e a agricultura na África sub-
sidia fertilizantes, ferramentas e outros 
insumos, que Sánchez disse que tendem 
a exibir retornos decrescentes ao longo 
do tempo.

O Economista Chefe da FAO, Máximo 
Torero destacou a importância de gerar 
dados de qualidade para orientar as de-
cisões de investimento agrícola, com o 
relatório de hoje sendo um passo signif-
icativo nesse caminho.

Além disso, os investimentos públicos 
devem ser objecto de um acompanha-
mento mais atento e os seus resultados 
utilizados para catalisar o investimento 
privado.
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Jovem zimbabweana empoderada através da 
suinocultura Por DAISY JEREMANI

 rmada com pouca capital, mas 
 muito para melhorar a vida dela e
 de seus irmãos, Pride Dzirutsa, 
uma zimbabweana de 30 anos, decidiu ca-
pacitor-se através de um projeto de criação 
de porcos em uma quinta que herdou em 
2017. 

Situada em Kadoma, 142 km a sudoeste 
de Harare, a propriedade outrora virgem de 
100 hectares abriga agora quase 200 raças 
cruzadas de porcos Mukota, Duroc e Large 
White, tudo por causa do espírito inflexível 
de Dzirutsa.

O início não foi um passeio no parque, pois 
ela tinha apenas duas porcas Duroc que 
ela tinha comprado do Conselho da In-
dústria de Suínos (PIB, sigla em inglês). Ela 
retornava para o PIB todos os meses para 
comprar mais duas porcas de cada vez, em 
prestações. Em vez de obter seu próprio 
macho, ela usou os Serviços de Extensão 
da PIB para conseguir que suas porcas 
começassem a produção através de insem-
inação artificial (AI).

“Comecei com algumas porcas. A relação 

A recomendada entre porca e macho é de 
20:1. Eu sabia que se tivesse de arranjar um 
macho naquela altura, subutilizava-o, talvez 
acabasse por perder as suas capacidades 
de acasalamento. No entanto, eu deixei de 
praticar inseminação artificial quando cheg-
uei a um número razoável de porcas”, disse 
ela.

A PIB está a promover a IA como uma forma 
mais barata e eficaz de melhorar a genética 
nas nossas empresas. Além de melhorar a 
genética, também garante que cada acas-
alamento é realizado usando esperma-
tozóides viáveis, o que por vezes não pode-
ria ser alcançado de forma rentável pelo 
serviço natural.

Quando ela interrompeu AI, ela introduziu 
um único macho para sua manada de por-
cas, acelerando seu projeto que ela diz ter 
ajudado a pagar as propinas da universi-
dade não só para ela, mas seus dois irmãos 
também. Apesar de ter um emprego, as re-
ceitas não conseguiam suportar os custos 
da criação de um empreendimento agrícola 
intensivo em capital.

A terra herdada em que toda essa produção 
está ocorrendo agora era uma mata espe-
ssa. Ela não tinha recursos para limpá-la e 
construir a infra-estrutura necessária.

No entanto, isso não impediu Dzirutsa de 
apresentar um plano para torná-la produ-
tiva. Ela decidiu manter raças mistas, que 
eram rentáveis como forrageiras na terra 
não queimada e não houve necessidade de 
usar muito dinheiro para alimentos comple-
mentares.

“Isso veio à minha mente várias vezes quan-
do andava po aí fora e sempre via porcos 
vagando por aí, então pensei por que não 
poderia deixa-los vaguear por aí e torná-lo 
uma forma comercial de criação de porcos. 
Foi então que decidi começar o meu proje-
to pastoral de porcos e também colocar o 
conhecimento que recebi do meu avô para 
usar”, disse ela.

Por mais que ela deixasse os porcos procu-
rarem comida, não era a mesma coisa com 
os desmamadores que ela disse que pre-
cisava de um impulso através de alimentos 
suplementares para um crescimento rápido.

Notícias internacionais
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DAM LINING

GUNMULCH

NETWRAP

SILAGE

FROST COVERS

Engineerd for proven quality and cost effective 
solutions in the agricultural, industrial, mining, 
leisure and waste disposal sectors.

South Africa’s most technically advanced plastic 
mulch ensures optimal growth and improved yields.

Round bale netwrap is manufactured from high quality 
raw material, using advanced technological processes.

Long lasting SILEX has greater puncture and tear 
resistance and maintains an effective air/rain-tight 
seal and ensures less damage to the silage.

RYDEK reduces frost damage. It is formulated for
short season applications where crops require
protection for one season only.

OTHER PRODUCTS

• Packaging
• Cucumber shrink
• Fumigation sheeting
• Brick covers
• Pond liners
• Pool covers
• Planting bags
• Ground covers

• Truck liners
• Damp and 

waterproof sheeting 
for construction 
applications

• Roofi ng undertile
• WeedStop 

spunwoven

Gundle plastic 
materials are 
manufactured 
for African 
conditions

A mistura de raças permitiu-lhe aproveitar 
todas as características desejadas de dif-
erentes raças para desenvolver melhores 
cruzamentos.

“Eu gosto da raça Duroc por causa da sua 
gordura limitada quando se trata de produ-
tos de carne. A qualidade da carne é difer-
ente do Large White. O teor de gordura é 
encontrado depositado na carne em com-
paração com o do Large White que tem 
uma camada de gordura sob a pele. Adoro 
a capacidade do Duroc e do Mukota de se 
adaptarem ao modo de procura de alimen-
tos ao ar livre em comparação com o Large 
White. Eu os misturo com o Large White por 
causa da sua capacidade de ganhar peso 
rapidamente e alcançar o peso necessário 
em um curto espaço de tempo”, disse.

Os Mukotas são encontrados principal-
mente no Zimbabwe (com cerca de 70 000 
porcos), mas também em Moçambique e 
Zâmbia. Acredita-se que eles tenham sido 
introduzidos no século XVII por comer-
ciantes europeus e chineses (Bonsma e 
Joubert, 1952), e são nomeados em hom-
enagem à região de Mukota, no nordeste 
do Zimbabwe, onde foram estudados pela 
primeira vez em detalhe.

Ao longo de sua jornada, Dzirutsa foi acom-
panhada por um filantropo e empresário lo-
cal, Killer Zivhu, que não só a apresentou ao 
PIB, mas também a ajudou com a comer-
cialização usando sua vasta rede on-line, 
quando o negócio estava em andamento. O 
acesso a mercados viáveis continua a ser 

um dos maiores pontos de estrangulamento 
que os suinicultores enfrentam, especial-
mente os novos entrantes ao negócio mas, 
através de Zivhu, a Dzirutsa superou o de-
safio.

“Ele sempre foi um mentor e conselheiro 
para mim”, disse ela sobre Zivhu.

A quinta que neste momento, conta com 
um total de 15 criadores, com 14 porcas em 
paredeira, um macho, 82 leitões desmama-
dos e cerca de 30 produtores prontos para 
o abate, tem sido um trabalho em curso. A 
certa altura, a exploração estava a obter a 
sua água de uma fonte a 1,5 km de distân-
cia, mas a jovem agricultora perfurou uma 
poça e ergueu cercas.

Dzirutsa faz parte de um grupo crescente 
de jovens agricultores zimbabweanos que 
se dedicaram à agricultura nos últimos anos 
e emprega quatro pessoas que a estão aju-
dando a realizar seu sonho.

Por algum momento os jovens zimbabwe-
anos desprezaram a agricultura, preferindo 
empregos de colarinho branco, mas agora 
perceberam que a agricultura pode melhorar 
seus meios de subsistência. Eles estão se 
unindo em torno de uma série de hashtags, 
como #ZimAgricRising, #ZimYouthsinAg-
riculture e #ChingorimaSomething (lingua-
gem Shona para “plantar algo”) nos sites de 
microblog Twitter e Facebook.

“No futuro, espero expandir meus negócios 
para poder ser uma grande contribuidora 

para a indústria de suínos”, disse ela.

O sonho dela não é apenas expandir o seu 
negócio de criação de porcos, mas também 
agregar valor com a fabricação de toucin-
ho, linguiça (salsicha) e polony (carne pro-
cessada), entre outros produtos. Também 
estão em andamento planos para ela esta-
belecer um matadouro e um talhp na quinta 
e aproveitar a proximidade com Kadoma, 
uma cidade que fica a apenas 2,5 km de 
distância, reduzindo assim drasticamente 
os custos de transporte para o mercado. 
Ter seu próprio matadouro também reduzirá 
sua dependência do mercado de abate.

Além disso, ela quer construir casas mais 
decentes para seus trabalhadores, eletrifi-
car a quinta e erigir uma cerca de perímetro 
em torno da quinta.A Dzirutsa instou os as-
pirantes a suinicultores a não terem medo 
de se aventurarem no negócio. Mesmo que 
eles tenham poucos recursos, ela aconsel-
ha, eles devem ser inovadores, trabalhar 
com o que têm e forjar ligações.

“Não tenham medo de começar. Não se 
limitem pela indisponibilidade de recursos”, 
disse ela.

* Daisy Jeremani é uma jornalista indepen-
dente premiada, sediada em Bulawayo, 
Zimbabwe. Ela tem um forte interesse na 
agricultura, questões gerais de desen-
volvimento, alterações climáticas e desen-
volvimento das mulheres.
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Empresas e Mercados

 rojetado para maximizar o tempo 
 no campo, otimizando o 
 rendimento, a nova série 9R é o 
mais recente candidato para o maior, mais 
forte e mais avançado tecnologicamente 
Trator John Deere no mercado da África e do 
Oriente Médio. 

A nova série 9R oferece a máxima potência 
e Tecnologia de precisão de última geração. 
Equipado com todas as especificações orig-
inais de 9R, a disposição da série 9R atual-
izada é a única série de tratores no mercado 
que oferece uma configuração de rodas (9R) 
de duas faixas (9RT) e quatro faixas (9RX) 
para garantir o melhor desempenho, eficácia 
e eficiência em todos os tipos de solo. Per-
mite que os agricultores cubram mais terre-
no em menos tempo com maior precisão e 
qualidade e reduzam os seus custos opera-
cionais, tudo enquanto desfrutam de uma 
cabina maior e mais confortável.

Além disso, os novos tratores da série 9R 
vêm equipados com o motor revolucionário 
John Deere PowerTech™ 13.6 L (830-cu in). 

Projetado para melhor desempenho e con-
fiabilidade, o novo motor 13.6 l oferece 
390-590 cavalos de potência, eficiência de 
combustível ideal e capacidade robusta do 
motor durante todo o seu dia.

“Conseguimos isso aproveitando um siste-
ma de carril comum de alta pressão (HPCR) 
e um acionamento de ventilador hidráulico. 
O motor de 13,6 litros oferece 13,5 por cento 
mais potência do que o motor de 13,5 litros, 
três por cento mais eficiência de fluidos, 50 

John Deere introduz a besta...o maior 
tractor da cidade

P por cento menos ruído do motor, uma mel-
horia de 27 por cento na capacidade de 
reparo e uma redução de 13 por cento nos 
custos de manutenção ”, disseram os fun-
cionários da John Deere.

A nova Série 9R também foi projetada com 
as atividades diárias extenuantes dos agri-
cultores em mente. Oferecendo o máximo 
em conforto e conveniência para o operador, 
o compartimento do operador agora oferece 
espaço livre estendido, uma via de entra-
da mais amplo, um refrigerador integrado 
maior, novas opções de assento, rádio com 
tela de toque, apoios para os pés e muito 
mais. Todos os tratores da série 9R ofere-
cem a opção de pacotes de cabine Select, 
Premium ou Ultimate.

“Na John Deere, entendemos que a ag-
ricultura começa antes do nascer do sol e 
termina bem depois do pôr do sol. Nós pro-
jetamos a nova série 9R para incluir novos 
pacotes de visibilidade para conveniência 
adicional do operador. Estes três novos pa-
cotes de visibilidade fornecem iluminação 
adicional, guarda-sol e opções de câmera 
para garantir que estejas confortável durante 
longos períodos de trabalho, independente-
mente da hora do dia.”

Com a nova série 9R, um será sempre den-
tro do horário, graças ao maior balastro 
máximo, projetado para a máxima tracção e 
eficiência do sistema de transmissão.

“Mas o que isso significa para você como 
agricultor? Deslizamento reduzido, maior 
potência na barra de tração e, o melhor de 

tudo, maior produtividade. ”

Para manter os operadores no bom caminho, 
todos os novos tratores da série 9R incluem 
um centro de comando Gen4, ativação au-
tomática e JDLink ™ , que possui um novo 
receptor integrado StarFire 6000.

Com a conectividade JDLink ™ , assim que 
o novo 9R sair da fábrica, ele estará pronto 
para a ação. JDLink ™ fornece aos agricul-
tores com John Deere Connected Support 
™ e alertas especializados para ajudar a 
garantir que seus tratores operam sem inter-
rupção. Consulte o revendedor John Deere 
para JDLink ™ e Aprovações de Tecnologia 
Sem Fios.

O receptor integrado StarFire™ 6000 foi 
projetado para reduzir o tempo de configu-
ração, eliminando as calibrações do módulo 
de compensação do terreno (TCM).

Com tempos reduzidos de pull-in e down-
load remoto de software, tens maior pre-
cisão e controle. Todos os receptores podem 
ser totalmente reparados e atualizados para 
as novas gerações. Fechando a tecnologia 
integrada está o Gen4 4600 CommandCen-
ter ™ Automation Activation 4.0 altamente 
recomendado.

 Toda a tecnologia integrada é específica do 
país, dependendo dos requisitos do país e 
das aprovações anteriores da John Deere. 
Entre em contato com seu representante 
John Deere para obter mais informações so-
bre a disponibilidade.

  27 VIBEN AVENUE, BRACKENFELL INDUSTRIA, CAPE TOWN 
 Contact HENNIE : +27 81859445, WILLEM : +27 836106055  
 Enquiries.SA@naandanjain.com   www.naandanjain.com

YOUR IRRIGATION NEEDS, OUR SOLUTIONS:  
QUALITY PRODUCTS NOW AVAILABLE 

ON YOUR DOORSTEP

DRIP |  MICROSPRINKLERS |  SPRINKLERS  |  IRRIGATION ACCESSORIES

NaanDanJain Irrigation Ltd. is the leading global producer and provider of 
tailor-made irrigation solutions. The company offers the widest range of 
cost-effective and customized technologies across more than 120 countries 
worldwide. With over 80 years of experience, NaanDanJain designs high 
quality solutions that deliver increased productivity per unit of resources.
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Agricultores, Ferraris e colheita de bons 
investimentos em África Por KELETSO SETIMELA*

 m Abril de 2012, o legendário 
 investidor e comentarista de 
 mercado dos EUA Jim Rogers fez 
uma declaração ousada: agricultores, não 
banqueiros seriam o próximo grupo a con-
duzir Ferraris e Lamborghinis.

Em uma entrevista popular com a revista 
Forbes, ele disse: “mais pessoas na Améri-
ca estudam Relações Públicas do que es-
tudar agricultura. Não temos agricultores. 
Andaste em Princeton, ninguém com quem 
andaste na escola tornou-se agricultor. Fui 
para Yale, ninguém com quem fui para Yale 
tornou-se agricultor. A idade média dos 
agricultores na América é de 58 anos. No 
Japão, a idade média é de 66 anos. Na Aus-
trália, são 58.”

Avançando rapidamente para 2021 e embo-
ra não haja muitos agricultores proprietários 
de automóveis desportivos no continente 
africano [ainda], o caso de investimento 
para o sector agrícola está intacto.

As questões que Rogers abordou nesta en-
trevista são incrivelmente relevantes hoje. 
A formação de jovens agricultores no con-
tinente, o acesso às infra-estruturas e o 
aumento dos custos da agricultura e das 
mercadorias “suaves” serão provavelmente 
catalisadores para o sector durante a próx-
ima década. Considerando que a África 
detém mais de 60 por cento da terra arável 
não cultivada do mundo e que o setor conta 
com cerca de 12-15 por cento do Produto 
Interno Bruto (PIB) para o continente, é fun-
damental que adotemos estratégias para o 
crescimento desta parte da economia.

Olhando para a nossa visão de negócio 
para o banco e os nossos compromissos 
em curso com clientes, empreendedores e 
investidores progressistas estão prepara-
dos para ter uma visão de 15-20 anos no 
continente. A agricultura, na sua maioria, 
tem sido uma luz brilhante para o continente 
e a comunidade investidora e os governos 
reconheceram que a agricultura é um motor 
de alguns aspectos fundamentais:
Para realizar plenamente os benefícios das 
agro-oportunidades no continente, este in-
vestimento em infra-estruturas é fundamen-
tal. 

Considere por um momento que 55 por 

E cento do custo dos produtos agrícolas ex-
portados do Malawi consiste em custos de 
transporte, enquanto cerca de 20-25 por 
cento de todos os produtos cerealíferos 
produzidos no continente estão perdidos na 
cadeia logística. A África do sul tem um de-
safio muito real em que a Transnet é o nosso 
maior movimentador de produtos de milho, 
mas só tem capacidade para mover 40% 
dos grãos para a exportação para os por-
tos – o resto é forçado a ser movido através 
de rotas caras de camiões. Ouvimos mui-
tas vezes dizer que é mais barato transpor-
tar milho dos EUA para a Cidade do Cabo 
do que de Viljoenskroon para a Cidade do 
Cabo.

Enquanto não dispusermos de capacidade 
crítica nestas áreas, os produtos africanos 
revelar-se-ão caros e pouco fiáveis. A África 
Subsariana continua a ser um importador 
líquido de alimentos e está a perder os sóli-
dos aumentos dos preços das matérias-pri-
mas. Isso afeta a capacidade dos países 
para garantir receitas cambiais valiosas que 
os governos exigem para financiar déficits 
orçamentários. Felizmente, o continente 
está a reconhecer que é necessário investir 
e há uma série de histórias de sucesso que 
podemos referir.

A indústria de castanha de caju no Quênia 
está recebendo a atenção que precisa após 
décadas de regressão, como resultado de 
o governo tomar uma posição favorável 
aos investidores para capacitar este setor 
estratégico. Na Tanzânia – que atualmente 
importa 50% de suas necessidades de 
açúcar-o governo considerou esta merca-
doria uma mercadoria estratégica. Foram 
reservados 5000 hectares e o equivalente a 
R1, 5 mil milhões para o desenvolvimento 
da capacidade local. Esperamos que este 
investimento em toda a cadeia de valor do 
açúcar tenha um efeito profundo no setor 
local aqui e construir um produto que estará 
pronto para exportação na próxima década. 
O governo Tanzaniano também percebeu a 
loucura de interferir no sector da castanha 
de caju e tomou uma posição muito mais 
favorável aos investidores. Países como 
Moçambique, Ruanda, Malawi e Uganda 
também têm visto o investimento do setor 
privado e público em infra-estruturas au-
mentar e acreditamos que isso vai receber 
um maior impacto da melhoria do comércio 

NAANDANJAIN DripKit

BENEFITS
• Increased yields
• Increases water use efficiency 
• Improves water and fertilizer distribution
• Reduces manual labor
• Reduces evaporation and run-off
• Reduces weed growth
• Eliminates wetting of the foliage, reducing fungal diseases
APPLICATIONS
• Irrigation and fertigation of small plots up to 500 m2

• Adequate for all crops, such as vegetables, cereals, 
pulses, fruit trees, and herbs 

• For open field or greenhouse installation

GRAVITY-POWERED DRIP IRRIGATION SYSTEM
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NDJ DripKit is the ideal solution for the irrigation and fertigation of small plots. 
This comprehensive kit allows small holders to achieve better yields, using 

their existing resources. 

FEATURES
• Two different models: 250 m2 & 500 m2

• Fully gravity-powered - no need for pump or power 
source

• Full kit supplied in one box 
• Easy assembly and operation - no need for previous 

experience
• Fully modular - can be easily disassembled and stored
• High quality NDJ accessories & 12 mm dripline 
• Resistant materials for application of soluble fertilizers 
• Suits any plot shape within the size range
• Special male/female take-off for easy lateral plugging 

when only partial irrigation is required

Visão e análise

intra-África. O setor de fertilizantes é outro 
que oferece perspectivas de crescimento 
significativas e países como a Zâmbia estão 
investindo fortemente aqui. Para o contex-
to da escala da oportunidade, a aplicação 
média de fertilizantes por hectare em todo 
o mundo é de 142 kg. Na África do Sul, isto 
situa-se atualmente em 66kg e na África 
subsaariana em 19kg. Mais perto de casa, 
temos visto uma bonanza nas culturas de 
citrinos, o que representa uma oportuni-
dade de exportação muito significativa. 
Embora o governo muitas vezes seja criti-
cado, o feedback da indústria sugere que 
o investimento proposto em infra-estrutura 
portuária é esperado para pagar dividendos 
e ser bem recebido pela cadeia de valor de 
citrinos local.

Há desafios significativos, mas a tração está 
aparentemente na direção certa.
Uma questão-chave que é frequentemente 
colocada-principalmente pelos nossos cli-
entes sul – africanos - prende-se com a 
questão controversa dos direitos de proprie-
dade e com o facto de isso estar a atrasar 
o investimento no continente. Esta questão 
é acompanhada de perto pela questão da 
segurança e se está a afectar o apetite pelo 
investimento, especialmente à luz dos re-
centes acontecimentos em Moçambique.

A resposta curta é que, embora estas 
questões sejam actuais e importantes, 
tanto quanto podemos ver, não é algo que 
tenha refreado significativamente o apetite 
pelo Investimento em grandes projectos 
agro-ambientais, as empresas financeira-
mente fortes continuam a investir a longo 
prazo. Enquanto nós ainda não termos com-
pletamente alcançado a fase de agricultores 
em carros de desporto no desenvolvimento 
da agricultura local, não há dúvida de que 
este é um dos pontos brilhantes  no radar 
económico e há muitos emocionantes pro-
jectos que podem ser financiados nos próx-
imos anos. Enquanto Banco Pan-Africano 
especializado no sector agro-alimentar, 
aguardamos com expectativa a oportuni-
dade de trabalhar com os nossos clientes 
para facilitar o seu crescimento, ao iniciar-
mos uma nova era arrojada.

* Setimela é o diretor da Banca de 
Negócios da Absa Bank Botswana
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Save energy and irrigate more profitably with 
AGRICO’s GPS based Web Control
A            grico recently introduced a new GPS controller, with which pivots can be controlled on Agrico’s well-known internet 
            application. By controlling pumps according to the specific need of the pivots, heaps of energy are saved.

DEVICES ON THE INTERNET

Advanced Rain Pivot Control and Pump Control connect irrigation devices to the Internet on Agrico’s Rain interface. The whole 
system is managed easily and accurately.

Agrico Pivot with internet control. On the cell phone screen one can see how pumps and pivots are controlled on the same application.

This screen grab illustrates the functionality of the system, making it easy to operate large irrigation systems with various pivot points, 
pumps, dam levels, valves, irrigation blocks etc. on a single platform.

Feature
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THE VALUE OF PRESSURE CON-
TROL WITH AGRICO’S GPS MODULE

Here is a real example of a pivot, with 
a large height difference between the 
highest and lowest points:

The following graph shows how the 
Agrico system accurately controls the 
pressure, according to the need of the 
pivot. The spray package requires a 
minimum pressure of 100kPa at the end 
of the machine for correct, uniform irri-
gation. 

Traditionally, the irrigation system is 
then designed with a constant inlet 
pressure to continuously meet the max-
imum pressure requirement (at the high-
est point); about 450kPa in this case. 
However, the pressure at the centre can 
be varied between about 240kPa and 
450kPa due to the topography to exact-
ly meet the pressure requirements and 
thus save energy.
    

NEW GPS MODULE

AGRICO’s new GPS can be installed on 
any electrical pivot. The position of the 
last tower is determined accurately. The 
pressure can be monitored at the end of 
the pivot point and with AGRICO Pump 
Control and a VFD (variable frequency 
drive) the pressure can be controlled 
automatically and accurately.

See the green cylindrical Agrico control unit, with its GPS antenna on the last tower of 
another make pivot.

Since the pressure is controlled not to 
fall below the threshold values   and the 
spray package is equipped with pres-
sure regulators, the volume of water ap-
plied is constant, despite the slope. 

Power (kW) is the product of pressure 
(kPa) and flow (l/s). The power required 
for the pump (s) during irrigation is 
therefore directly proportional to the 
pressure applied.

The total energy for one revolution of 
the pivot is equivalent to the area under 
the pressure curve. The following graph 
shows how much energy is required for 
one revolution with AGRICO’s automat-
ic pressure control, versus the energy 
that would be required if no control is 
applied. The energy saving with Agrico’s 
GPS pressure control, for this real case 
is more than 28%.

This is a Google image with 2 m contours. 
The graph shows the height profile on the 
circumference. The total height difference 
is 21 m and the maximum height is 13 m 
higher than the average height. The white 
section on the graph represents, potential 
energy savings that can be achieved with 
pressure control.

The graph shows how the Agrico control 
system automatically responds by varying 
the inlet pressure at the centre (the solid 
red line) to continuously maintain the re-
quired pressure at the end of the machine 
(the blue dotted line). The actual end 
pressure is also indicated (solid blue line)

Shows the energy required with pressure 
control (in green) and the 28% energy 
saving (in red), compared to when no 
control would be applied.

AGRICO Web Control offers the best 
technology:

• Dynamic System Pressure - With this 
integrated solution, pressure can be op-
timized automatically, with huge energy 
savings.
• Positioning - Better accuracy by 
means of optional GPS.
• Security - Web Control utilizes the 
latest user and device authentication 
to increase security. User rights can be 
granted individually. Complete record of 
all user actions is kept for audit purpos-
es.
• Increases irrigation efficiency through 
accurate control.
• Facilitate the operation and manage-
ment of the irrigation system.
• Reduce energy consumption and in-
crease profitability.
• 24 Months free internet control sub-
scription with each new controller. SMS 
communication is optionally available.
• Updates with the latest software ver-
sions, via the internet.
• The product is supported by a 24/7 
technical helpline.    
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