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Mais Notícias...

Minas dá início ao período do vazio sanitário para o feijão e o
algodão
Iniciativa tem o objetivo de prevenir as lavouras contra as pragas do mosaico dourado, mosca
branca e bicudo do algodoeiro. Minas é o segundo maior produtor nacional de feijão.



Algodão: setor quer que consumo cresça 10%,
o que deve elevar área plantada - Canal Rural

Começou no dia 20 de setembro o período do vazio sanitário do feijão e do algodão nas lavouras



mineiras. A iniciativa é do Instituto Mineiro de

Embrapa vai desenvolver variedade de algodão
resistente ao bicudo - Farming

Agropecuária (IMA) e tem o objetivo de prevenir e
erradicar nas plantações mineiras a ocorrência



das pragas do bicudo do algodoeiro, no caso do

Desvalorização no mercado externo pressiona
preços do algodão - Canal Rural

algodão, e do mosaico dourado, no caso do feijão.
As duas pragas têm potencial para causar prejuí-



zos nas plantações. No caso do algodão a praga

Algodão indiano compensa americano - Portugal Têxtil

pode até mesmo inviabilizar o cultivo numa região
inteira. No feijão o mosaico dourado causa perdas na produção e produtivi-



dade das lavouras. Para este ano o IMA estima realizar 170 fiscalizações

Nufarm vê maior demanda por suco e algodão
do Brasil após furacões nos EUA - Isto é

nas lavouras das duas culturas.
O vazio sanitário do algodão vale para as plantações de todo o estado é re-



alizado desde 2009 por um prazo de 60 dias, iniciando em 20 de setembro e prosseguindo até 20 de novembro. A produção mineira de algodão
se concentra nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.
Minas Gerais ocupa a sexta posição nacional no cultivo de algodão, de
acordo com a Seapa





TMG lança aplicativo de cultivares de soja e algodão - Farming
Importância do refúgio do algodão - Portal DBO
Combate ao bicudo recebe recursos de produtor - Instituto Algodão Social
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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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Boa Leitura!
Equipe Organizadora.

