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Mais Notícias...

Colheita de algodão faz Brasil dar salto na exportação
A colheita de algodão no Brasil deverá chegar a 1,5 milhão de toneladas na safra atual. Produção é 20% maior que a última


O

cenário

para

o algodão brasileiro é mes-

Chuvas bem distribuídas influenciam alta produtividade de algodão na Bahia - Portal do
Agronegócio

mo altamente favorável. O
país, que já é o quinto pro-



dutor global e o quarto exportador mundial de algo-

Monsanto apresenta sua nova e completa linha
de soluções para cotonicultores - Notícias Agrícolas

dão, deve dar um salto na
exportação já no próximo



ano.
Essa é a expectativa da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão



(Abrapa), que realizou a Missão Compradores 2017, com a participação de
15 representantes de indústrias e cinco tradings da China, Coreia do Sul,

Algodão: produtividade da safra anima produtores - Cultivar
Área de algodão deve crescer 17% na próxima
safra e pelo menos 40% da produção brasileira
já estaria comercializada - Notícias Agrícolas

Índia, Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Turquia e Peru, grupo de países que
fazem parte dos 10 maiores compradores do algodão brasileiro.



Mato Grosso colhe produção recorde de algodão e prepara expansão - Folha de São Paulo

O Distrito Federal não tem plantação de algodão como fonte de renda
no agronegócio, somente um pequeno cultivo para a produção de semen-



tes. Mesmo assim, a capital do país é parada obrigatória para o algodão

Tour em lavouras de algodão destaca cultivares
no Médio Norte de MT - CenarioMT.com.br

brasileiro destinado ao mercado internacional.


Fonte: Jornal Estado de Minas

11º Congresso Brasileiro de Algodão - congresso.com.br
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