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G MAIS - O secretário Norberto

Ortigara fala sobre o agronegócio na

região de Guarapuava, durante o

Wintershow. gmaisnoticias.com

PORTAL TV CARIRI - A chefe do

Núcleo de Francisco Beltrão, Denise

Adamchuk, comenta proposta para

fortalecer programas de conservação

de solo. portaltvcariri.com.br

RÁDIO EDUCADORA DV - Emissora

de Dois Vizinhos entrevista o

secretário Norberto Ortigara sobre a

piscicultura no Paraná e

empreendimentos em São Jorge D

´Oeste. facebook.educadoradv
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As chuvas intermitentes não ajudaram a avançar de forma razoável na colheita do trigo na última
semana. Foram apenas 4 pontos percentuais, chegando a 54%. Com isso, piorou a qualidade do
que ainda está nos campos do Estado. As lavouras ruins foram de 7% para 12% e as boas baixaram
de 69% para 60%. A análise desta e de outras culturas está no Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária, do período de 14 a 20 de outubro, elaborado pelo Deral. agricultura.pr.gov.br

COLHEITA DO TRIGO AVANÇA POUCO E A QUALIDADE PIORA NO ESTADO

EMPREENDIMENTOS NO SUDOESTE
IMPULSIONAM A AGROPECUÁRIA 
A instalação da Alpha Fish e da Piracanjuba em São

Jorge D'Oeste, no Sudoeste do Paraná, deve impulsionar

a agropecuária estadual. A Alpha pretende explorar um

milhão de hectares de água em 12 áreas, com

capacidade de produzir 30 mil toneladas por ano. A

Piracanjuba deve entrar em funcionamento total em

2025 para processar até 2 milhões de litros de leite por

dia para produção de queijo. agricultura.pr.gov.br

DOIS VIZINHOS DISCUTE PRODUÇÃO
DE HORTIFRÚTIS E MELIPONICULTURA
O fomento da produção de frutas, hortaliças e flores no
Paraná foi tema da abertura da II Hortec e VII Workshop
de Hidroponia do Sudoeste do Paraná, em Dois Vizinhos,
nesta quinta-feira (20). Certificação, melhoramento
genético e práticas de manejo são ferramentas para
potencializar esse setor. Paralelamente, o XVI Seminário
Estadual de Meliponicultura, que começa na sexta-feira
(21), reúne produtores de todo o Estado para debater a
criação de abelhas sem ferrão. agricultura.pr.gov.br

Eliminação de plantas espontâneas
(tiguera), tratamento de sementes,
uso de híbridos tolerantes e vistorias
frequentes para avaliar a presença e
necessidade de controle da cigarrinha
são os principais cuidados que os
produtores devem tomar na
implantação de lavouras de milho
com o objetivo de minimizar prejuízos
com o enfezamento. As orientações
foram repassadas pelos técnicos do
IDR-Paraná. idrparana.pr.gov.br
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