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Não bastassem os problemas enfrentados pelos

pecuaristas em relação à estiagem, temperaturas

altas, geadas e custos elevados de produção, as

pastagens, sobretudo do Noroeste, que tem 50% da

área ocupada por essa atividade, estão sofrendo

ataque mais intenso por parte de lagartas

desfolhadoras desde dezembro de 2021. Elas

promovem redução na quantidade e na qualidade

da forragem, com reflexo na produção de carne e

leite. O manejo adequado do solo e de pragas é o

recomendado como prevenção; o uso de inseticidas

biológicos, para conter surtos. agricultura.pr.gov.br

FOLHA DE LONDRINA - O
economista Methodio Groxko, do
Deral, falou sobre a redução da área
plantada de mandioca no Paraná e
o impacto para a indústria do setor.
folhadelondrina.com.br

PARANÁ CENTRO - Matéria sobre

frigorífico de peixes que recebeu o
certificado do SISBI cita a chefe do
núcleo regional de Ivaiporã, Vitória 

 Holzmann; e a chefe regional da
Adapar, Maria Andreolla.

jornal.paranacentro.com.br
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SEAGRI ALERTA PECUARISTAS SOBRE
CUIDADOS COM PRAGAS DAS PASTAGENS

DIETA BALANCEADA AUMENTA PRODUÇÃO E DIMINUI DESPESAS COM GADO 
A produtividade do rebanho leiteiro depende diretamente da qualidade da alimentação

que recebe. Além disso, o produtor precisa fornecer aos animais os nutrientes

necessários para explorar seu potencial produtivo, é o que os técnicos chamam de dieta

balanceada. Maurílio Machado, produtor de São José dos Pinhais, resolveu apostar nessa

prática. Em pouco mais de oito meses ele já conseguiu aumentar a produtividade e

diminuir os gastos com a alimentação do rebanho. idrparana.pr.gov.br

UEPG INAUGURA LABORATÓRIO DE PESQUISAS
PARA TECNOLOGIAS EM AGRONEGÓCIO
A UEPG inaugurou, nesta sexta-feira (04), o Centro

Multiusuário de Pesquisas Avançadas para

Tecnologias do Agronegócio (CT-Agro). A área é

composta por 16 laboratórios e três casas de

vegetação, totalizando 1.141,42 m², com investimento

de R$ 2.2 milhões. dcmais.com.br

INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES INVESTE R$ 90 MI
A Agrocete, uma das maiores fabricantes de

fertilizantes especiais, adjuvantes e inoculantes do

Brasil, de Ponta Grossa, iniciou plano de expansão

que prevê aportes de R$ 90 milhões até 2025, para

ampliação do parque fabril. A maior parte dessa

aplicação será em tecnologia e inovação,d.arede.info
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