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Mais Notícias...

Africanos estão de olho no algodão mineiro
Grupo de produtores e estudantes de oito países percorre o Norte de Minas para ver produção
em clima similar ao deles


Uma missão for-

Maceió recebe 11º CBA no final de agosto Instituto Algodão Social

mada por 37 estudantes e profissio-



nais da área agrí-

Ocupação de solo é tema de estudo da Embrapa - Instituto Algodão Social

cola de países da
África visitou na



última semana, os

Colheita de algodão faz Brasil dar salto na exportação - Portal Uai - Jornal Estado de Minas

municípios de Catuti e Mato Verde,



no Norte de Minas, com o objetivo de conhecer o cultivo de algodão no semiárido. O plantio é feito dentro do Programa de Retomada do Algodão do
Norte de Minas, que envolve 97 agricultores de seis municípios.



A comitiva estrangeira, que chegou na segunda-feira e permaneceu na região até ontem, foi formada por representes de oito países africanos de língua francesa – Benin, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Costa



do Marfim, Senegal e Togo. Eles estão no Brasil há quatro meses, aperfeiçoamento conhecimentos sobre a cotonicultura em curso promovido pela


Universidade Federal de Lavras (Ufla).



Fonte: Jornal Estado de Minas
Leia mais...



Intenção é comprar mais pluma brasileira - Instituto Algodão Social
Câmara Setorial do Algodão prevê crescimento
de 17% na área plantada com algodão - Abrapa
Universitários mostram que algodão ainda é viável na região - Agrolink
Agricultores do Mato Grosso comemoram safra
do algodão - Portal do agronegócio
Missão estrangeira se interessa pela produção
goiana de algodão - Agrolink
Na contramão da soja e do milho, safra de algodão trará boa renda - Notícias Agrícolas
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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