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RPC - O agrônomo do Deral Paulo

Andrade fala sobre a produção de

banana em matéria do Caminhos

do Campo. globoplay.globo.com

RPC - As perdas na produção de

hortigranjeiros são tema de

reportagem, com participação do

diretor Agrocomercial da Ceasa,

Paulo da Nova. g1.globo.com

RIC RURAL – O chefe do Núcleo da

Seab em Maringá, Jucival de Sá,

comenta sobre as preocupações e

possíveis consequências da falta de

fertilizantes. youtube.com

CANAL DO BOI - O técnico do Deral

Fábio Mezzadri falou sobre os custos

de produção do leite. youtube.com

  

O Paraná é um dos estados com maior número de

agricultores orgânicos certificados. Os dados

apontam para 3.860 unidades, o que representa

14,5% das 26.546 credenciadas no País. O Paraná fica

atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 3.966. O

crescimento vinha em um ritmo de 15% ao ano. No

Paraná, houve recuo durante a pandemia, pois o

principal sistema é o Participativo de Garantia, que

exige reuniões de grupos nas propriedades. Mas já

começa a retomar o patamar do início de 2020. O

Sistema da Agricultura do Paraná inicia uma série de

reportagens sobre o tema. agricultura.pr.gov.br
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COM NÚMERO ALTO DE CERTIFICADOS, PR 
 COLHE FRUTOS DO APOIO A ORGÂNICOS

MAPA MONITORA A OCORRÊNCIA DOS
ENFEZAMENTOS DO MILHO EM CAMPO
Em continuidade à avaliação da ocorrência do

complexo dos enfezamentos de milho, o Mapa

iniciou em março as providências para a execução

das atividades de monitoramento da doença nas

áreas com cultivos durante 2022. A medida visa

diagnosticar a ocorrência dos agentes causadores da

doença para subsidiar eventuais medidas que

possam reduzir ou evitar prejuízos. agricultura.gov.br

A Seab e o IDR-Paraná emitiram, nesta quarta-feira

(23), notas técnicas sobre a importância do

fertilizante, particularmente o russo, para a

agricultura. As análises econômica e técnica, ao

mesmo tempo em que tecem um panorama atual,

projetam alternativas e estratégias de uso, tendo em

vista o conflito estabelecido no Leste Europeu e a

dependência brasileira em mais de 80% da

importação do insumo. agricultura.pr.gov.br

SEAGRI EMITE NOTAS PARA ORIENTAR SOBRE
A DEPENDÊNCIA E O USO DE FERTILIZANTES

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-03/informe_epidemiologico_23_03_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-3106-casos-e-21-obitos-pela-Covid-19-sao-registrados-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-saude-registra-2209-novos-casos-e-28-obitos-pela-Covid-19
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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https://globoplay.globo.com/v/10402722/
https://globoplay.globo.com/v/10403054/?s=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4iel2r-UsWc
https://www.youtube.com/watch?v=v31SEGs0tZM
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-numero-alto-de-produtores-certificados-Parana-colhe-frutos-do-incentivo-aos-organicos
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Novos-veiculos-vao-agilizar-assistencia-tecnica-do-IDR-Parana-aos-agricultores-do-Estado
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-monitora-a-ocorrencia-dos-enfezamentos-do-milho-em-campo
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Sistema-de-Agricultura-do-Estado-orienta-produtores-sobre-uso-de-fertilizantes-no-solo

