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CAQUI-PASSA É ALTERNATIVA PARA
AUMENTAR RENTABILIDADE DA FRUTA

A produção de caqui-passa, conseguido por meio
da desidratação, oferece ao agricultor a
possibilidade de ter um alimento que explora todas
as qualidades da fruta, tem maior valor de mercado
e pode ser comercializado por até 14 meses. Na
Região Metropolitana de Curitiba essa é uma das
alternativas de rentabilidade dos pomares. A ideia é
desenvolvida há alguns anos na Estação de Pesquisa
em Agroecologia CPRA do IDR-Paraná, em Pinhais.
idrparana.pr.gov.br

BROCA-DA-ERVA-MATE EXIGE CONTROLE
BIOLÓGICO EM FEVEREIRO E BOM MANEJO

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.205.516
INTERNADOS: 162
RECUPERADOS: 1.738.927
ÓBITOS: 41.606
VACINAS APLICADAS: 21.052.591
Informe Epidemiológico da Sesa em
15/02 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC - Reportagem fala sobre a
cadeia do leite após a elevação do
status sanitário paranaense com
entrevista do secretário Norberto
Ortigara. globoplay.globo.com

A broca-da-erva-mate, conhecida também como
besouro corintiano, é uma das principais pragas que
ataca os ervais, podendo levar à morte das plantas.
Em fevereiro, os insetos acasalam e, por isso, é um
dos meses indicados para o controle por meio do
Bovemax, único produto biológico aprovado pelo
Ministério da Agricultura. A aplicação também deve
ser feita em novembro, quando os filhotes
emergem. agricultura.pr.gov.br
RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab o relatório de plantio e
colheita, que mostra a evolução nas lavouras de
batata, milho, feijão e soja. agricultura.pr.gov.br

CIDADE PORTAL - Entrega de
adubo para sericicultores em
Barbosa Ferraz tem a presenças do
chefe do núcleo em Campo Mourão,
João Ricardo Rissardo, e dos
extensionistas do IDR-Paraná
Marcelino Agenciano e Marcos Brito.
campomourao.cidadeportal.com.br
AQUI AGORA - Site registra
encontro do secretário Norberto
Ortigara com autoridades de Nova
Santa Rosa. aquiagora.net
JOVEM PAN - O veterinário Fábio
Mezzadri, do Deral, fala sobre a
melhora do rebanho bovino com
volta das chuvas. jovempan.youtube
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