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NOTÍCIAS AGRÍCOLAS- O
coordenador do programa Grãos

Sustentáveis, Edivan Possamai, fala

sobre o monitoramento de

ferrugem asiática na soja, com o

menor índice já registrado.

noticiasagricolas.com.br

CORREIO DO POVO - Jornal

comenta encontro de sericicultores

em Guaraniaçu, que teve a

presença de Márcio Ramos, do IDR-

Paraná. jcorreiodopovo.com.br

REUTERS - O economista do Deral,

Marcelo Garrido, e o agrônomo

Carlos Hugo Godinho falaram sobre

o relatório mensal da safra no

Paraná. istoedinheiro.com.br

  

O trabalho de pesquisa em agroecologia tem mais

de 30 anos no Paraná. Já em 2004, o antigo Iapar

criou um programa específico para reunir todos os

projetos relacionados ao assunto, que estavam

dispersos nas diversas linhas de investigação

científica da instituição. As pesquisas, que hoje estão

com o IDR-Paraná, abrangem culturas de grãos,

fruticultura, horticultura, produção leiteira e

comercialização. No caso da soja, três cultivares

apropriadas para cultivo no sistema orgânico foram

apresentadas no início deste ano. Esta é a quarta

reportagem da Série Orgânicos. agricultura.pr.gov.br
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PESQUISAS BUSCAM NOVAS TECNOLOGIAS
PARA IMPULSIONAR ORGÂNICOS NO PARANÁ

Uma das atrações na ExpoLondrina é a presença de

um lote de bovinos Purunã, raça desenvolvida no

Paraná que vem ganhando adeptos em todo o

Brasil. Purunã é um bovino composto, resultado de

cruzamentos dirigidos e controlados envolvendo as

raças Charolês, Aberdeen Angus, Caracu e Canchim.

É a primeira raça de bovinos para corte desenvolvida

no Estado e também a única criada por um centro

estadual de pesquisas no Brasil. idrparana.pr.gov.br

GOVERNO MARCA PRESENÇA NA EXPOLONDRINA
O Governo do Paraná terá diferentes representações

durante a 60ª ExpoLondrina 2022. A Seab, IDR-

Paraná, Copel e Sanepar confirmaram presença.

Alguns encontros técnicos terão a presença do

secretário Norberto Ortigara. Entre os temas, o

protagonista é o uso eficiente de fertilizantes, além

de melhoramento genético em bovinos de corte,

energia renovável, conexão agroecológica,

fruticultura e aquicultura. aen.pr.gov.br
RAÇA PURUNÃ SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES
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