Noticias
Homenagem Póstuma

Delorge Mota da Costa
(1919 – 2012)
Um pioneiro da pesquisa em batata no Brasil
Pioneiro e perseverante pesquisador da batata no Brasil,
Delorge nasceu no dia 6 de março de 1919, na cidade de
Pelotas-RS e faleceu no dia 10 de abril de 2012. Ele começou
suas atividades de pesquisa com batata em 1946, no então
Instituto Agronômico do Sul, encerrando-as em 1997 na
Embrapa Clima Temperado. A sua carreira foi longa e profícua
na melhoria da cultura da batata no País, mais especialmente
do Estado do Rio Grande do Sul (RS), onde a sua maior
contribuição foram as 13 cultivares desenvolvidas. ‘Baronesa’
chegou a ocupar mais de 70% da área cultivada no estado,
sendo que, juntamente com outras cultivares desenvolvidas por
Delorge, fez o RS independente de material genético
estrangeiro.
Não se pode deixar de mencionar, também, a contribuição de
Delorge na formação de técnicos e produtores, por meio de
palestras e aulas, em eventos diversos, de resultados
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apresentados em dias de campo e de contatos permanentes
com os produtores e suas organizações.
O pesquisador Delorge publicou diversos artigos e boletins
técnicos, tendo participado em inúmeros eventos técnicos e
científicos, nacionais e internacionais, apresentando trabalhos e
palestras. Recebeu o reconhecimento de destaque de diversas
entidades, em especial da Sociedade de Agronomia do Rio
Grande do Sul, da Associação Brasileira de Horticultura e da
Associação Brasileira da Batata. Estas homenagens atestam a
importância de sua pesquisa para a agricultura em geral e para
a cadeia da batata, especificamente. A espetacular adoção, por
parte dos produtores, e durabilidade da ‘Baronesa’, reconhecida
por melhoristas de diversas partes do mundo, destaca Delorge
como um dos melhoristas de batata mais bem-sucedidos do
mundo.
Delorge formou-se engenheiro-agrônomo na Escola de
Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas, realizou especialização em
genética e melhoramento na Escola Superior Luiz de Queiroz,
Piracicaba-SP, e mestrado em fitomelhoramento na
Universidade Federal de Pelotas.
Na historia da bataticultura brasileira sempre houve pessoas
abnegadas, que contribuíram para o desenvolvimento da cultura
e que deixaram exemplos de vida e de trabalho para os seus
sucessores. Podem ser citados produtores, técnicos,
comerciantes e pesquisadores. Dentre estes, Delorge foi uma
destas pessoas exemplares para a equipe de pesquisadores do
atual Programa de Melhoramento Genético de Batata da
Embrapa e seus parceiros. O que se faz hoje é uma
continuação do programa, por ele iniciado, que na década de
1950, lançou a cultivar Baronesa, e que segue até hoje
lançando novas cultivares.
Arione da S Pereira
Avril, 2012
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Publicación: Variedades colombianas de Papa

Autor: Carlos E. Ñústez L.
ISBN 978-958-761-100-7
Primera Edición 2011

http://www.papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html

La publicación documenta las características generales de la
producción de papa en Colombia, la distribución de sus
regiones productoras, áreas, rendimientos promedio, tenencia
de la tierra, asistencia técnica, variedades cultivadas y una
revisión y visión del mejoramiento genético de papa en
Colombia. Presenta la descripción con ilustraciones de 24
variedades, cinco nativas y 19 mejoradas (antiguas y recientes),
que tienen vigencia de cultivo en el país. Es un documento
informativo para agricultores, profesionales vinculados al sector
de la papa en Colombia y para los colegas relacionados con la
papa en Latinoamérica. La publicación fue resultado del
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proyecto Red LatinPapa, coordinado por el CIP y financiado por
Fontagro e INIA-España entre 2008 y 2011.
Carlos E. Ñústez L.
Profesor Asociado
Universidad Nacional de Colombia

IV Congreso Nacional de la Papa,
Se llevará a cabo en Andahuaylas, Apurímac, Perú, los días 8,
9, 10 y 11 de Agosto del 2012. El tema central del Congreso es:
“Conservando la Biodiversidad para el Mundo”.
Este Congreso Nacional está siendo organizado por el Gobierno
Regional de Apurímac y el Ministerio de Agricultura del Perú; se
espera la participación de productores y técnicos vinculados al
cultivo de las papas nativas y mejoradas de la Región
Andahuaylas y Apurímac, en el Sur del Perú.
Junio 30, 2012

