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RPC - A técnica do IDR-Paraná

Cristina Célia Krawulski é

entrevistada em reportagem do

Caminhos do Campo sobre

produção orgânica.

globoplay.globo.com

RIC RURAL - Programa fala

sobre as chuvas no Oeste e

conversa com o técnico do Deral

Paulo Oliva. youtube.com

CBN MARINGÁ - O excesso de

chuvas também foi comentado

pelo agrônomo do IDR-Paraná

em Maringá Paulo Milagres.

cbnmaringa.com.br
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CAMPANHA VAI ORIENTAR PRODUTORES
SOBRE A CIGARRINHA-DO-MILHO
Uma campanha lançada nesta segunda-feira

(27) vai orientar produtores sobre práticas no

manejo para impedir a proliferação da

cigarrinha-do-milho. O inseto é vetor de doenças

que podem reduzir em mais de 70% a produção

de grãos nos cultivares suscetíveis. A iniciativa é

uma parceria entre o Sistema Ocepar, Sistema

Faep/Senar-PR, Seab. IDR-Paraná, Adapar e

Embrapa. agricultura,pr.gov.br
O ministro da Agricultura e

Pecuária, Carlos Fávaro,

participou sábado (25) da 1ª

Festa da Colheita da Soja Livre

de Transgênico da Reforma

Agrária Popular do Paraná. Ele

conheceu a lavoura da soja

não transgênica nas

comunidades Fidel Castro e

Maria Lara, de Centenário do

Sul.  gov.pr/agricultura

MINISTRO PARTICIPA DA COLHEITA
DE SOJA NÃO TRANSGÊNICA

Sessenta profissionais ligados ao Programa de

Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis)

iniciaram nesta segunda-feira (27) um curso no

centro de treinamento do Senar-PR, em Ibiporã.

O objetivo do treinamento, que segue até 3 de

março, é atualizar os profissionais envolvidos

com vitivinicultura. agricultura.pr.gov.br

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA
PROMOVE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS

ADAPAR SUSPENDE PARTICIPAÇÃO DE AVES
EM EVENTOS AGROPECUÁRIOS POR 90 DIAS
A Adapar está suspendendo a presença de

quaisquer espécies de ave em eventos

agropecuários, feiras, exposições, agremiações e

atividades afins no Paraná por 90 dias, como

medida preventiva à gripe aviária. A decisão

consta na Portaria n.º 053, assinada nesta

segunda-feira (27), pelo presidente da Adapar,

Otamir Martins. Ela entra em vigor assim que

publicada. agricultura.pr.gov.br
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