Setembro, n° 09/2017
Minas Gerais inicia o 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

Começou no dia (20/9) o período do vazio sanitário do feijão e do algodão nas lavouras mineiras. A iniciativa é do Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA) e tem o objetivo de prevenir e erradicar nas plantações a ocorrência das pragas do bicudo do algodoeiro, no caso do algodão, e do mosaico
dourado e da mosca branca, no caso do feijão.
As três pragas têm potencial para causar prejuízos nas plantações. No caso do algodão pode até mesmo inviabilizar o cultivo numa região inteira. No
feijão, o mosaico dourado e a mosca branca causam perdas na produção e produtividade das lavouras. Para este ano o IMA estima realizar 170
fiscalizações nas lavouras das duas culturas.
Nos dois casos, durante o período do vazio sanitário os produtores ficam proibidos de cultivar as duas culturas e de manter plantas vivas ou
remanescentes de safras anteriores.
Para ambas as culturas o IMA permite durante o vazio o plantio em algumas áreas para pesquisa e produção de sementes genéticas. Permite também o
cultivo de sementes básicas, originadas da multiplicação de sementes genéticas.

Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/minas-gerais-inicia-o-periodo-do-vazio-sanitario-para-o-feijao-e-o-algodao
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