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REDE GLOBO - Reportagem
no Jornal Hoje sobre o reforço
nos cuidados em relação à
gripe aviária tem participação
do chefe da Sanidade Animal
da Adapar, Rafael Gonçalves
Dias. globoplay.globo.com 

OESTE NOTÍCIAS - Jornal fala
da entrega do selo Susaf a
agroindústrias de Toledo com
fala do secretário Norberto
Ortigara e cita vários servidores
do Seagri que estavam
presentes. oestenoticias.com.br

TV TAROBÁ - Emissora fala de
evento em Toledo em que foi
discutido aproveitamento de
dejetos com vistas ao
hidrogênio verde, com
entrevista de Ortigara.
youtube.com 

O PRESENTE RURAL - Site
mostra o projeto Alerta
Cigarrinha, com entrevista do
fiscal agropecuário da Adapar
em Marechal Cândido Rondon,
Anderson Leminska.
opresenterural.com.br

REDE HUMAITÁ - O mesmo
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Produtores de ginseng em Querência do Norte
ampliaram as exportações em 64,4% entre 2021 e
2022, de acordo com a Associação de Pequenos
Produtores de Ginseng de Querência do Norte
(Aspag). Enquanto em 2021 foram enviados para
fora 6.750 quilos da raiz, resultando em R$ 270
mil, em 2022 foram exportados 11.100 quilos,
rendendo R$ 555 mil em negócios. China, Japão e
França foram os destinos do produto paranaense.
pr.agenciasebrae.com.br

PRODUTORES DE GINSENG DE QUERÊNCIA DO
NORTE AMPLIAM AS EXPORTAÇÕES EM 64%

O pinheiro do Paraná foi a espécie ameaçada de
extinção mais procurada, em 2022, nos 19
Viveiros Regionais que formam a Gerência de
Restauração Ambiental do IAT. Foram doadas
127.760 mudas da árvore. As outras espécies em
extinção bastante requisitadas foram o cedro-
rosa (95.162 mudas), ipê-roxo (44.724),
guaçatunga (41.996), peroba-rosa (30.568) e
guaritá (29.832). aen.pr.gov.br

ARAUCÁRIA É A MUDA MAIS PROCURADA NO PR

A demanda por produtos orgânicos cresce a cada
dia. Aumentar a oferta destes produtos é uma
das prioridades do Seagri. Para estimular
agricultores a aderirem, o IDR-Paraná capacita
produtores por meio da metodologia conhecida
como “treino-visita”. Durante cinco meses, grupos
de produtores participam de encontros com
técnicos para discutir algum aspecto da
produção orgânica. As reuniões são quinzenais e
os extensionistas realizam visitas, semanalmente,
nas propriedades. A expectativa é certificar 7.700
produtores até 2025. idrparana.pr.gov.br

IDR-PARANÁ CAPACITA PRODUTORES
PARA INCENTIVAR A AGROECOLOGIA
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