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PORTAL A REDE - Luiz

Vantroba, economista do Deral

em Ponta Grossa, falou sobre

as condições da safra de grãos

no Campos Gerais.  arede.info

AGRO EM DIA - Matéria cita

participação do secretário

Norberto Ortigara em reunião

sobre a cadeia produtiva do

leite. agroemdia.com.br

AGROFAG - O agrônomo do

Deral Carlos Hugo Godinho

falou da safra de grãos no

Paraná. youtube.com

PARANÁ COOPERATIVO -
Ocepar destaca  participação

do gerente de Saúde Animal

da Adapar, Rafael Dias, em

webinar sobre gripe aviária.

paranacooperativo.coop.br
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Uma nova cultivar de feijão, IPR Águia, já está

pronta para dominar os campos paranaenses.

Ela foi apresentada nesta terça-feira (21) no Polo

de Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná, em

Ponta Grossa. A IPR Águia, que tem como

principal atrativo comercial a resistência ao

escurecimento dos grãos, o que possibilita

maior tempo de armazenamento, vem se somar

a outras 10 cultivares atualmente com sementes

disponíveis no mercado e cultivadas em todo o

Brasil. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ LANÇA CULTIVAR DE FEIJÃO
COM MAIOR TEMPO DE ARMAZENAMENTO

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA 
Está disponível no site da

Seab o relatório que mostra

as condições de tempo e

cultivo no Paraná.

agricultura.pr.gov.br

Os últimos dados disponíveis no IBGE apontam

que o Paraná lidera com ampla margem a

produção nacional de carne de peixe. O setor de

piscicultura paranaense atingiu 144,9 mil

toneladas em 2021, o equivalente a 25,9% da

produção nacional, que totalizou 559 mil

toneladas.  aen.pr.gov.br

PARANÁ LIDERA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO
NACIONAL DE CARNE DE PEIXE

COM APOIO DO IDR-PARANÁ, PRODUTORES DE
QUEIJO CRIAM ASSOCIAÇÃO
Desde dezembro do ano passado um grupo de

produtores de queijo e derivados de leite de

Guarapuava e Laranjeiras do Sul vem se

organizando para buscar novos mercados. Com a

orientação do IDR-Paraná, foi criada a Associação

dos Produtores de Queijo e Derivados de Leite da

Região Centro do Paraná (APROLEQ), que já

conta com 24 associados. idrparana.pr.gov.br

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://arede.info/campos-gerais/463064/colheita-de-soja-e-milho-supera-50-da-area-plantada-no-parana?d=1
https://agroemdia.com.br/2023/03/20/setor-lacteo-apresentara-demandas-aos-novos-governadores-da-regiao-sul/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=kBGkX1uTNOA
https://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/145770-webinar-seminario-online-vai-tratar-sobre-prevencao-e-cuidados-relacionados-a-influenza-aviaria
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-lanca-cultivar-de-feijao-carioca-que-possibilita-maior-tempo-de-armazenamento
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Parana-lidera-producao-e-exportacao-nacional-de-carne-de-peixe
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Com-orientacao-do-IDR-Parana-produtores-de-queijo-criam-Associacao

