
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.164.281

          INTERNADOS: 2.749

          RECUPERADOS: 822.163

          ÓBITOS: 29.013 

          VACINADOS: 3.512.080

Informe Epidemiológico da Sesa em
17/06/2021. saude.pr.gov.br

AGRO MAIS – O secretário Norberto
Ortigara falou sobre a preocupação
com o baixo índice de atualização
do rebanho. band.uol.com.br

REUTERS – O analista de milho do
Deral, Edmar Gervásio, conversou
com a agência de notícias sobre o
plantio e colheita do cereal.
economia.uol.com.br

CBN CURITIBA - O gerente de
Saúde Animal da Adapar, Rafael
Gonçalves Dias, falou sobre a
campanha de atualização do
rebanho. cbncuritiba.com.br

TNONLINE - Matéria sobre um foco
de raiva em Marilândia do Sul cita o
fiscal da Adapar Rafael Salmazo.

tnonline.uol.com.br
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O prejuízo causado pelo HLB (sigla para a doença

huanglongbing) em lavouras de citros na região de

Paranavaí pode chegar a US$ 11,8 milhões em pouco

mais de dois anos, aponta estudo do IDR-Paraná. É o

primeiro do gênero conduzido no Estado. Causado

pela bactéria Candidatus Liberibacter asiaticus, o

HLB, também chamado de “greening”, é uma doença

que leva ao aparecimento de folhas amareladas,

deformação dos frutos e debilitação geral das plantas

infectadas. Em 2006 foi detectada no Paraná pela

primeira vez, em Altônia. idrparana.pr.gov.br

PRODUTOR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO VENCE
CONCURSO DE PRODUTIVIDADE DE SOJA
O produtor paranaense Ernest Milla, da Fazenda

Fundo Grande, em Pinhão, foi o vencedor do

concurso Desafio de Máxima Produtividade de Soja.

O evento é organizado pelo Comitê Estratégico Soja

Brasil (Cesb). A produtividade alcançada na área

cultivada há 50 anos foi de 129,16 sacas por hectare. A

propriedade também foi a grande campeã da região

Sul. canalrural.com.br
ESTUDO ANALISA PREJUÍZOS CAUSADOS
POR DOENÇA EM CULTURAS DE CITROS

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_17_06_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-3961-novos-casos-e-340-obitos-pela-covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Obitos-pela-Covid-19-ultrapassam-29-mil-no-Parana
https://www.band.uol.com.br/videos/demora-no-cadastro-de-rebanho-preocupa-governo-do-pr-16935897
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/06/15/com-atraso-colheita-de-milho-no-parana-segue-em-1-da-area-plantio-de-trigo-vai-a-85.htm
https://cbncuritiba.com/manutencao-de-area-livre-de-febre-aftosa-sem-vacinacao-depende-do-cadastro-do-rebanho/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/adapar-identifica-foco-de-raiva-em-marilandia-do-sul-535366
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-avalia-prejuizos-causados-por-doenca-em-plantios-de-citros
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Colheita-do-feijao-chega-82-aponta-boletim-agropecuario
https://www.canalrural.com.br/noticias/conheca-os-vencedores-do-desafio-cesb-de-maxima-produtividade-de-soja/

