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Mais Notícias...

Amipa prevê alta de quase 50% na safra de algodão
A safra de algodão em pluma 2017/2018 em Minas Gerais irá alcançar patamar superior a 40
mil toneladas, sendo projetado um aumento acima de 48,15% em relação à safra 2016/2017,
que fechou em 27,4 mil toneladas.



A estimativa é da
Associação Mineira
dos Produtores de
Algodão



(Amipa),

que anuncia também

crescimento



na área plantada no
Estado em 59,49%,

Comissão de Produção Orgânica da Paraíba discute desafios do algodão orgânico no estado—
Embrapa
Algodão acumula alta de quase 6% em abril Canal Rural
Algodão de alta produtividade e qualidade superior de fibra é apresentado na Tecnoshow
Comigo - Embrapa

saltando de 15.846,5 hectares da safra anterior para atuais 25.274 hectares. O prognóstico da Amipa para a safra mineira de algodão representa



43,6 pontos percentuais a mais do que o aumento médio de 4,5% da pro-

Cinco variedades de algodão colorido são apresentadas na Tecnofam 2018 - Agrolink

dução nacional, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).



Esse aumento previsto pela Amipa na produção corrobora o trabalho de fomento da Amipa ao plantio do algodão dentro do Estado. Alicerçada pelo
Proalminas – Programa de Incentivo à Cultura do Algodão do Estado de Mi-



nas Gerais, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e dos Sindicatos das Indústrias Têxteis, a Amipa aprovou no ano
passado uma série de ações estratégicas visando ao incentivo ao plantio
de algodão.



Produção de algodão do Brasil deve subir - Niderasementes
USDA prevê aumento de 27% nas importações
da China de algodão de 2018/2019 - Revista
Globo Rural
Desenvolvimento do algodão é satisfatório na
1ªquinzena de abril - Clima Tempo

Leia Mais...

Boa Leitura!
Equipe Organizadora.

Visite também: Informativo CEPA do Conselho Estadual de Política Agrícola
Informativo Aquacultura em Rede
Informativo Comtrigo
Proalminas / Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário
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