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Abastecimento argentino da próxima safra

A CIS-Argentina faz parte do Grupo Commodity Inspection Services BV, 
com sede na Holanda, e é uma empresa de supervisão de exportação 
especializada em commodities agrícolas. No trigo, teve forte participação 
como controle de qualidade de embarques para destinos do Sudeste 
Asiático e já iniciou seus serviços de embarques para o mercado brasilei-
ro. No milho, sementes oleaginosas e farinhas, demonstrou sua confiabili-
dade nos controles de exportação para países asiáticos e do Oriente 
Médio.

Trigo da Argentina para o Brasil

O fornecimento de trigo para a safra brasileira 2019/20 continuará alta-
mente competitivo em termos de preço em comparação com outras 
fontes. Diferenças estimadas de US $ 43,5 por tonelada.
Se as condições climáticas normais forem mantidas, espera-se uma co-
lheita maior que a safra anterior 19/20 e uma diferença no volume expor-
tável de 2 milhões de toneladas.

Fuente: Informacion de Mercado  pos. Nov/Dic en dol/ton - C/S AEC Considerando o no el Arancel externo comun 
de Mercosur
Collaboration of Agritend SA  -  Colaboração de Agritrend SA
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Argentina: Oferta e demanda de trigo

(1) Ajustado por Fiscalizacion Molinos (2) Dic/Ago. según info Ofic. y Line Up 
Fuente : Agritrend SA (*) Proyectado
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Fornecimento de milho argentino 2020

As projeções prevêem um pequeno aumento no fornecimento exportável 
de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas
Da mesma forma, e após vários anos, a Argentina provavelmente voltará 
a ser um fornecedor da União Européia.
Na área central, o plantio é realizado de setembro a dezembro.

(2) Marzo/Ago. según info Ofic. y Line Up   
Fuente : Agritrend SA (*) Proyectado   

For more information, please contact WWW.CISARGENTINA.COM
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As culturas biotecnológicas continuam a se expandir em 
todo o mundo.

As plantações de culturas biotecnológicas aumentaram 113 vezes desde 
1996, com uma área acumulada de 2,5 bilhões de hectares, mostrando 
que a biotecnologia é a tecnologia agrícola de adoção mais rápida do 
mundo. Em países com longos anos de alta adoção, particularmente nos 
EUA, Brasil, Argentina, Canadá e Índia, as taxas de adoção das principais 
culturas estão em níveis próximos a 100%, indicando que os agricultores 
favorecem essa tecnologia agrícola em relação às variedades convencio-
nais. Mais necessidades de agricultores e consumidores, culturas biotec-
nológicas mais diversas com várias características tornaram-se disponí-
veis no mercado em 2018. Essas culturas biotecnológicas incluem batatas 
com características não-contundentes, não-bronzeadoras, acrilamida 
reduzidas e resistentes à defecação tardia; cana resistente a insetos e 
tolerante à seca; maçãs não-douradas; e canola e cártamo com alto teor 
de ácido oléico.

A CIS-Argentina certifica a presença de OGM.

SOURCE: ISAAA. 
More information in ISAAA.ORG Blog  /  Mais informações em ISAAA.ORG Blog


