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AGROFAG - O analista do Deral

Edmar Gervásio falou sobre as

condições das lavouras de soja.

youtube.com

AGROMAIS - Marcelo Garrido,

também do Deral, falou sobre a

safra paranaense.

youtube.com

FAEP - Podcast sobre licenças

sanitárias para produtos de

origem animal entrevista Mariza

Koloda, da Adapar.

youtube.com/@sistemafaep
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PR AUMENTA AQUISIÇÃO DE ORGÂNICOS NA
MERENDA E ENSINA PRÁTICA NAS ESCOLAS

Alimentos orgânicos estão ganhando mais

espaço no prato dos alunos da rede estadual,

seja pelo ensino do cultivo nos colégios agrícolas

ou pela maior aquisição para a alimentação

escolar. Eles representavam menos de 15% dos

produtos comprados da agricultura familiar há

quatro anos, e agora são 22% do volume em

quilos adquiridos (2.207.236 kg) e 24% do valor

(R$ 15,1 milhões) investido. aen.pr.gov.br

IDR-PR ALERTA PRODUTORES PARA
COMBATE À VAQUINHA VERDE-AMARELA
A colheita da soja pode trazer problemas para

produtores de hortaliças. Sem alimento, os

insetos migram da soja para áreas vizinhas,

causando prejuízo sobretudo nos plantios de

folhosas e morango. A implantação de barreiras

vegetais nas áreas com hortaliças pode evitar os

danos. Também é possível fazer o combate com

produtos químicos ou biológicos. A vaquinha

verde-amarela (Diabrotica speciosa) é recorrente

nas lavouras de soja e feijão. idrparana.pr.gov.br

Fevereiro de 2023 foi marcado

por muita chuva em todo o

Estado do Paraná. A média

estadual de precipitação em

fevereiro foi de 256,4 mm,

sendo que a média histórica é

167,7 mm. A precipitação

registrada chegou a 460,6 mm

em Guaíra. Confira as

informações no Boletim

Agrometeorológico do IDR-

Paraná. idrparana.pr.gov.br

BOLETIM  DO IDR MOSTRA
EFEITOS DO CLIMA NO CAMPO

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://youtu.be/tDuISt2yIwk
https://www.youtube.com/watch?v=W4xV1adDqY4
https://www.youtube.com/watch?v=upwpQdlc8wQ&feature=youtu.be
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-aumenta-aquisicao-de-alimentos-organicos-para-merenda-e-ensina-pratica-nas-escolas
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Produtor-de-hortalicas-deve-ficar-alerta-com-o-ataque-da-vaquinha-verde-amarela
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Boletim-agrometeorologico-do-IDR-Parana-de-fevereiro-apresenta-excesso-de-chuva-em-todo

