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RIC RURAL - O chefe regional

da Seab em Cascavel, Manoel
Chaves, falou das estimativas de
safra. youtube.com

RIC RURAL - No mesmo

programa, Valter Olivatti, do IDR-
Paraná em Nova Esperança,
falou sobre a produção de bicho
da seda. youtube.com

G1 - O site G1 e o Jornal Meio Dia

Paraná falaram da morte de
abelhas em Mauá da Serra. São
citadas investigações do IDR-
Paraná e Adapar. g1.globo.com

O PEROBAL - Matéria da

Agência UEL fala de reunião de
organização da  Via Rural Smart
Farm para a Expolondrina, e cita
Cristovon Ripol, do IDR-Paraná.
operobal.uel.br
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O milho é essencial para a produção de

proteínas animais em todo o mundo, além de

ser importante para a alimentação humana em

algumas regiões. Por isso, a cultura tem

ganhado mais projeção no campo, o que exige

melhorias na logística, particularmente em

estradas. A análise faz parte do Boletim de

Conjuntura Agropecuária referente à semana de

27 de janeiro a 2 de fevereiro.

agricultura.pr.gov.br

COM DEMANDA CRESCENTE, PR DEVE
PRODUZIR 19 MI DE TONELADAS DE MILHO

Água no solo é essencial para o crescimento das plantas e rendimento das

lavouras anuais, e o manejo adequado dela minimiza danos e mantém o terreno

produtivo no decorrer dos anos. Esse é um dos principais temas que o IDR-

Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) quer

discutir com produtores e técnicos no Show Rural deste ano. Um dos tópicos

abordados na unidade será o uso de plantas de cobertura e a produção de

palhada para proteger a superfície. idrparana.pr.gov.br

IDR-PARANÁ LEVA DISCUSSÃO SOBRE MANEJO DA UMIDADE DO SOLO EM
LAVOURAS ANUAIS AO 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=xEeOduMb4kc
https://www.youtube.com/watch?v=OjsmiQB1AwA
https://globoplay.globo.com/v/11332310/?s=0s
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2023/02/02/cerca-de-8-milhoes-de-abelhas-morrem-em-apiarios-em-maua-da-serra-diz-adapar-suspeita-e-de-intoxicacao.ghtml
https://operobal.uel.br/institucional/2023/01/26/uel-idr-parana-e-srp-definem-organizacao-da-via-rural-na-expolondrina/
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-02/boletim_semanal_05_deral_02_fevereiro_2023.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-demanda-crescente-no-mundo-Parana-deve-produzir-19-milhoes-de-toneladas-de-milho
http://idrparana.pr.gov.br/Noticia/Show-Rural-IDR-Parana-discute-manejo-da-umidade-do-solo-em-lavouras-anuais

