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PROJETO DE "ALIMENTOS DO FUTURO" É
DESENVOLVIDO EM LONDRINA

CBN LONDRINA-  O secretário

Norberto Ortigara falou sobre o

apoio do estado à fruticultura

orgânica, tema de evento do IDR-

Paraná. cbnlondrina.com,br

PODCAST SMART AGRO -

Programa gravado durante a

ExpoLondrina entrevista Ortigara e

o diretor-presidente da Adapar,

Otamir César Martins, sobre o agro

paranaense. youtube.com
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A modernização e o fortalecimento da cadeia de

produção cafeeira foram o tema central do 28º

Encontro Estadual de Cafeicultores, no Parque de

Exposições Ney Braga nesta quinta-feira (7).  No

evento, foram entregues aos patrocinadores os

lotes vencedores do último concurso Café

Qualidade Paraná. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ PROMOVE DEBATE SOBRE USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES
Pesquisadores do IDR-Paraná participam na ExpoLondrina do seminário sobre

estratégias para otimizar o aproveitamento de fertilizantes na agricultura paranaense. O

evento acontece sexta-feira (8), a partir das 8h30, na Casa do Criador. A substituição,

total ou parcial, de fertilizantes químicos por resíduos da criação de animais  será um

dos temas abordados. aen.pr.gov.br

PLANTIO DA SEGUNDA SAFRA DE MILHO
ENCERRA NOS PRÓXIMOS DIAS 
O plantio do milho de segunda safra está quase

encerrado nesta semana. Os produtores já

semearam 99% da área prevista para o ciclo

2021/2022. Esse índice está em conformidade com o

período ideal de implantação da cultura e

representa um avanço com relação à segunda safra

do ano anterior, de acordo com o Boletim Semanal

de Conjuntura Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO REÚNE CAFEICULTORES E REFORÇA
RELEVÂNCIA DA CULTURA PARA O ESTADO

Pesquisas, negócios, sustentabilidade e alimentos do

futuro. As foodtechs são o foco do mais novo projeto

do Polo de Inovação Agropecuário de Londrina.

Idealizado pela Sociedade Rural do Paraná,

Governança Agrovalley e Sebrae, e com apoio e

assessoria da Seab, a proposta foi apresentada nesta

quinta-feira (7) ao governador Carlos Massa Ratinho

Junior na ExpoLondrina. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/informe_epidemiologico_07_04_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-mais-1605-novos-casos-e-19-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://cbnlondrina.com.br/materias/idr-parana-debate-fruticultura-organica-na-expolondrina
https://www.youtube.com/watch?v=i-CLctusseM
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-reune-cafeicultores-na-ExpoLondrina-e-reforca-relevancia-da-cultura-para-o-Estado
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Na-ExpoLondrina-IDR-Parana-promove-debate-sobre-uso-eficiente-de-fertilizantes
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/boletim_semanal_12_deral_07_abril_2022.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Plantio-da-segunda-safra-de-milho-encerra-nos-proximos-dias-e-produtividade-deve-seguir
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Projeto-de-alimentos-do-futuro-e-desenvolvido-em-Londrina

