Maio
n° 04
Ano 2017

Norte de Minas vive o milagre do algodoeiro
A despeito da severa seca, Norte de Minas colhe resultados surpreendentes com programa de
retomada de algodoais. Tecnologia e uso racional de água garantem alta produtividade

Mais Notícias...


O Norte de Minas Gerais sofre com as lavouras arrasadas de milho e feijão,

pastagens destruídas, rios e córregos esturricados, consequências
acumuladas em quatro anos seguidos de se-



ca. É nesse cenário impiedoso de prejuízos
que um grupo de agricultores familiares, enfrentando a estiagem prolongada, consegue



ver motivo para comemorar bons resultados
do seu trabalho. A vitória surge na colheita
de algodão. O milagre vem do uso da irriga-



ção complementar e do melhor aproveitamento dos poucos recursos hídricos disponí

veis na região.
A estratégia foi adotada dentro do Programa
de Retomada do Algodão do Norte de Minas,
que envolve 97 agricultores de seis municípios: Catuti, Mato Verde, Pai Pedro, Monte
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Azul, Porteirinha e Matias Cardoso.

Fonte: Jornal Estado de Minas



Leia mais...
Vem aí a 57ª Exposição Estadual Agropecuária em Belo Horizonte, no Parque de
Exposições da Gameleira, de 1 a 4 de junho.





Queda mais amena no farelo de algodão - Portal DBO
Algodão: preços disparam em Nova York e têm
máximas desde 2014 - SNA
Algodão alcança preços recordes e compensa
prejuízo da soja - Notícias Agrícolas
Geração de novas tecnologias de algodão - Instituto Algodão Social
Cotonicultores apresentam soluções do setor
agrícola para modernizar o registro de defensivos - Agrolink
Conab estima aumento na produção de pluma Instituto Algodão Social
Semente de algodão com novas variedades Cabra Ovelha a Revista do Agronegócio
Mato Grosso terá novo recorde na produção de
algodão - Agro Notícias
Embrapa mostra cogumelos que destoxificam
caroço de algodão na Agrishow 2017 - Embrapa

Para acessar a reportagem completa, clique aqui:

http://agricultura.mg.gov.br/component/gmg/story/2952-exposicao-estadual-agropecuaria-mostra-a-forca-do-agronegocio-mineiro

Visite também: Informativo CEPA do Conselho Estadual de Política Agrícola
Informativo Aquacultura em Rede
Informativo Comtrigo
Proalminas / Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Edifício Gerais, 10º andar
Rodovia Papa João Paulo II, Nº 4001 - Bairro Serra Verde
31630-901 – Belo Horizonte – MG
alexssandra.silva@agricultura.mg.gov.br/ leonardo.kalil@agricultura.mg.gov.br

Boa Leitura!
Equipe Organizadora.

