
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.587.871

         INTERNADOS: 68

         RECUPERADOS: 1.510.035

         ÓBITOS: 40.648

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792

 Informe Epidemiológico da Sesa em
22/12 www.saude.pr.gov.br

  

Um projeto de pesquisa desenvolvido pelo IDR-

Paraná, em parceria com a UFPR, estuda um

método para identificar bovinos a partir da captura

de imagens e leitura biométrica do espelho nasal

(focinho) dos animais. Ele substitui a necessidade de

brincos e marcação a ferro quente, ineficientes e até

prejudiciais. idrparana.pr.gov.br

SOU AGRO - Avaliação do secretário

Norberto Ortigara em relação a 2021
e as perspectivas para o próximo ano
foram tema de reportagem.

souagro.net 

BANDA B - Rádio fala sobre o

mesmo assunto, também ouvindo o
secretário Norberto Ortigara.

bandab.com.br

GLOBO RURAL - Reportagem sobre

a produção de mandioca no Paraná
tem a participação do pesquisador
do IDR-Paraná Mário Takahashi.
g1.globo.com

DEFESA - Site fala da ferrugem de

soja com entrevista do coordenador

de Grãos Sustentáveis, Edivan

Possamai. defesa.com 
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A partir de 2022, Tocantins e Maranhão passam a

integrar a rede de pesquisa em doenças foliares de

milho. Assim, o projeto alcança todos os principais

estados produtores da segunda safra. A rede

começou em 2016 no Paraná. Sob coordenação do

IDR-Paraná, foram conduzidos 120 ensaios e

avaliados 27 fungicidas. idrparana.pr.gov.br

PESQUISA BUSCA IDENTIFICAR BOVINOS POR IMAGEM 

REDE DE PESQUISA EM DOENÇAS DO MILHO
ENVOLVE TODOS ESTADOS PRODUTORES

PARANÁ DEVE COLHER 22,54 MILHÕES DE
TONELADAS NA SAFRA DE VERÃO 21/22
O Departamento de Economia Rural (Deral)

divulgou nesta quarta-feira (22) o relatório mensal

com as estimativas para a safra de grãos 2021/2022

no Paraná. Segundo o documento, o estado pode

colher 22,54 milhões de toneladas na safra de verão,

em uma área de 6,24 milhões de hectares. O volume

representa uma redução de 3% com relação à safra

de verão 2020/2021, e a área é 2% maior.

agricultura.pr.gov.br

Durante dez anos Diogo Manosso, de Ivaí, trabalhou

com o fumo. Mas decidiu produzir alimento, livrar-se

de defensivos e sair do mercado das tabageiras. O

caminho foi longo e ele descobriu o morango. O

produtor aumentou o rendimento, diminuiu a carga

de trabalho e reduziu em 90% o uso de agrotóxicos.

E vai adotar o sistema orgânico. idrparana.pr.gov.br

TROCA DE FUMO POR MORANGO DÁ LUCRATIVIDADE

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_21_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_22_12_2021_0.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-confirma-mais-474-novos-casos-e-20-obitos-pela-Covid-19
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Pesquisa-desenvolve-metodo-para-identificacao-facial-de-bovinos
https://souagro.net/2021-perdemos-muita-safra-e-nao-sera-surpresa-se-acontecer-em-2022-diz-ortigara/
https://www.bandab.com.br/noticias-parana/agricultura-parana-crise-climatica/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2021/12/19/parana-deve-ter-queda-na-producao-de-mandioca.ghtml
https://defesa.com.br/primeiras-ocorrencias-de-ferrugem-asiatica-sao-identificadas-em-lavouras-comerciais-de-soja-na-safra-2021-22/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Doencas-em-milho-rede-de-pesquisa-alcanca-principais-estados-produtores
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/resumo_pss.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-deve-colher-2254-milhoes-de-toneladas-na-safra-de-verao-2122
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Produtor-deixa-cultura-do-fumo-para-cultivar-morangos

