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As estimativas atualizadas pelos técnicos do

Departamento de Economia Rural (Deral) indicam

que o Paraná vai produzir 14,74 milhões de toneladas

de grãos na safra de verão 2021/22, em uma área de

6,24 milhões de hectares. O volume é 42% menor do

que o esperado no início da safra, que era de

aproximadamente 25,5 milhões de toneladas. As

informações são do relatório mensal divulgado nesta

quinta-feira (24). O Boletim Agropecuário também

está no site da Seab. agricultura.pr.gov.br

O NORTÃO - O fiscal de Defesa

Agropecuária da Adapar, João

Miguel Toledo Tosato, foi citado em

matéria sobre treinamento de boas

práticas agrícolas. onortao.com.br

JORNAL DO OESTE - O analista do

Deral Edmar Gervásio e o 

 veterinário do IDR-Paraná, Gelson

Klein, foram entrevistados em

reportagem sobre produção de

peixes. jornaldooeste.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - O
gerente do IDR-Paraná em Campo

Mourão, Jairo Quadros, foi citado

em matéria sobre evento em

parceria com o Centro Universitário

Integrado de Campo Mourão.

tribunadointerior.com.br
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PARANÁ DEVE PRODUZIR 14,74 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA DE VERÃO

CRISE ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA PODE AFETAR
OS PREÇOS E A OFERTA DOS FERTILIZANTES
A escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia reflete

no mercado internacional de fertilizantes e vai desde

os preços dos adubos a eventuais impactos na oferta

mundial destes insumos, segundo analistas. As

consequências recaem sobre o complexo NPK

(nitrogênio, fósforo e potássio). Isso porque a Rússia é

o segundo maior exportador mundial de

nitrogenados e terceiro maior exportador global de

fosfatados e potássicos, contribuindo com 16% dos

adubos exportados no mundo. broadcast.com.br

O primeiro estudo sobre a influência do Plano ABC

na economia nacional mostra que a tecnologia de

recuperação de pastagens gerou um aumento de

0,31% do PIB, o que equivale a R$ 17 bilhões entre

2010 e 2018. Os números fazem parte de estudo

realizado por pesquisadores da Esalq/USP e leva em

conta só a tecnologia de recuperação de pastagens,

uma das sete implementadas no Plano ABC.

agricultura.gov.br

RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS NO PLANO
ABC GEROU AUMENTO DE 0,31% NO PIB
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