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TAROBÁ - Reportagem mostra
a montagem dos estandes para
a realização do Show Rural e
entrevista José Lindomir
Pezenti, gerente do IDR-Paraná
em Cascavel. youtube.com

O PRESENTE - Jornal fala do
Show Rural e anuncia que terá
presença de autoridades, entre
elas o secretário Norberto
Ortigara. opresente.com.br

RPC - A produção de uva é
assunto do programa
Caminhos do Campo, com
participação do agrônomo
Paulo Andrade, do Deral.
g1.globo.com

RPC - Espigas de milho
grandes também são
mostradas no programa, com
comentário de Erivan Marreiros,
do IDR-Paraná. g1.globo.com
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MAPA ALERTA SOBRE A INFLUENZA AVIÁRIA

A Vitrine Tecnológica, uma forma de difusão e
transferência de tecnologias para produção de
olerícolas, frutas e flores, deve ser instalada em uma
área de aproximadamente quatro hectares na
unidade da Ceasa em Maringá. O foco é a
profissionalização da cadeia produtiva, com base na
produção sustentável, cultivo protegido e uso
racional da água. A reunião de formalização da
parceria foi na última semana. idrparana.pr.gov.br

VITRINE TECNOLÓGICA NA CEASA MARINGÁ
VISA A CADEIA PRODUTIVA DE OLERÍCOLAS

A Fomento Paraná renovou a linha de crédito
para energia, para financiar projetos de
investimento de micro, pequenas e médias
empresas na aquisição e instalação de
componentes de sistemas de geração de energia
de fontes renováveis, até R$ 500 mil. Ela estará
disponível a partir de 6 de fevereiro. aen.pr.gov.br

FOMENTO REFORÇA LINHA DE ENERGIAS LIMPAS

Está disponível no site da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento o relatório semanal
que mostra as condições de tempo e
de cultivo no Paraná.
agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre
a importância de notificações imediatas de
suspeitas da influenza aviária, o Ministério da
Agricultura e Pecuária lançou a campanha
Influenza Aviária? Aqui não! gov.br/agricultura

O IDR-Paraná vai apresentar cultivares de vários
produtos no Show Rural, em Cascavel. Entre elas,
as de feijão IPR Águia e IPR Cardeal, que terão
lançamentos oficiais no decorrer de 2023. Os
grãos têm bom aspecto comercial, cozimento
rápido, caldo consistente e alto teor nutritivo, o
que agrada produtor, cadeia de processamento e
consumidor. idrparana.pr.gov.br

 

IDR-PARANÁ MOSTRA CULTIVARES
DE FEIJÃO DURANTE SHOW RURAL

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://www.youtube.com/watch?v=RW5GLU1ceno
https://www.opresente.com.br/agronegocio/ratinho-piana-e-ortigara-vao-prestigiar-a-35a-edicao-do-show-rural-coopavel/
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2023/01/29/produtores-da-regiao-de-londrina-se-preocupam-com-uso-inadequado-de-agrotoxicos-desestimula.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2023/01/29/espigas-de-milho-plantadas-por-moradora-de-cascavel-chegam-a-medir-46-centimetros-os-milhoes-estao-na-porta-de-casa.ghtml
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Vitrine-Tecnologica-vai-mostrar-tecnologias-para-producao-de-olericolas-frutas-e-flores-na
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-novo-acordo-internacional-Fomento-Parana-reforca-linha-de-credito-para-energias-limpas
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/campanha-sobre-influenza-aviaria-visa-alertar-populacao-para-ajudar-o-brasil-a-continuar-livre-da-doenca
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-apresenta-novas-cultivares-de-feijao-no-Show-Rural

