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ADAPAR TRABALHA PARA REDUZIR USO
DE INSETICIDAS CONTRA A CIGARRINHA

A Adapar, em parceria com o Ministério da
Agricultura, monitora uma das pragas que
provocam grandes perdas na cultura do milho: o
enfezamento. O objetivo é compreender melhor o
avanço da doença no Estado e fornecer mais
informações para que a pesquisa possa orientar os
produtores rurais quanto ao manejo correto do
problema fitossanitário, reduzindo assim o uso de
inseticidas para o controle do inseto vetor, a
cigarrinha Dalbulus maidis. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.446.159
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.368.604
ÓBITOS: 42.871
VACINAS APLICADAS: 24.536.556

ALERTA GEADA ENTRA EM OPERAÇÃO NESTA 3ª Informe Epidemiológico da Sesa em
Entra em operação nesta terça-feira o Alerta Geada,
serviço que o IDR-Paraná e o Simepar oferecem aos
produtores rurais com o objetivo de avisar com
antecedência a possibilidade de ocorrer danos à
agropecuária em virtude do frio. Durante o período
de operação — de maio a setembro —, os
pesquisadores publicam diariamente um boletim
informativo sobre as condições meteorológicas e a
evolução de massas polares no Estado, que pode ser
acompanhado por aplicativo. idrparana.pr.gov.br
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A colheita da safra de algodão 2021\22 no Brasil
começou pelo Paraná e São Paulo, onde é cultivado
antes, em função do clima. O ritmo se intensifica em
junho e o ciclo se encerra em setembro. A área
plantada no Paraná é de 1.200 hectares, enquanto
em São Paulo são 8.940 hectares. Quarto maior
produtor mundial, o Brasil prevê produzir 2,82
milhões de toneladas de pluma, crescimento de
19,6% em relação à safra anterior, devido,
principalmente, à recuperação de 15,2% na área
plantada, que chegou a 1,579 milhão de hectares, e
da alta produtividade. abrapa.com.br
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NA MÍDIA
A REDE - Jornal online trata da

cultura do feijão e entrevista o
economista Luiz Alberto Vantroba,
de Ponta Grossa. d.arede. info
REUTERS - O início do plantio do

trigo é tratado pelo agrônomo do
Deral Carlos Hugo Godinho.

AGROMAIS - O agrônomo do IDR-

Paraná José dos Santos Neto fala
sobre curso de culturas de inverno.
youtube.com
TNONLINE - Curso de agroindústria

tem presença de Marceli Almeida
Mendonça Fialho, Romeu Suzuki e
Adilson Novaes, do IDR-Paraná em
Apucarana. tnonline.uol.com.br
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