MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO

PREFEITURA DISTRIBUI SEMENTES DE FEIJÃO PARA
PRODUTORES
FORAM DISTRIBUÍDOS 500 KG DE FEIJÃO, DO TIPO BRS ESPLENDOR, PARA 50 PRODUTORES DO MUNICÍPIO

Publicado em 24/11/2015 às 15:10 (Atualizado em 04/03/2021 às 19:48), postado por Assessoria de Comunicação , Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e
Agronegócio

Com o objetivo de incentivar a diversifica??o da agricultura local e proporcionar um plantio com
matrizes de alta qualidade, na noite da ?ltima segunda-feira (23), a secretaria de Agricultura de I?na,
em parceria com o Incaper, realizou a entrega de 500 kg de feij?o, do tipo BRS Esplendor, a 50
produtores, no audit?rio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Este ? o terceiro ano que o programa de diversifica??o ? realizado no munic?pio. ?Nossa
expectativa ? que o produtor amplie a ?rea de plantio a cada ano e que a cada quilo de semente
plantado ele colha um saco de feij?o em boas condi?es de comercializa??o?, contou?o agente de
extens?o e desenvolvimento rural do Incaper, Jo?o Felipe Senra.
Cada produtor participante do programa deve devolver ? secretaria de Agricultura 15 kg do feij?o
colhido, que ser? doado para entidades filantr?picas do munic?pio.
?Muitas vezes os produtores plantavam sementes de baixa qualidade e que n?o traziam tantos
benef?cios como essa esp?cie est? proporcionando nos ?ltimos anos. Al?m dos produtores
aumentarem a sua produ??o, ainda ajudam diversas entidades que passam a consumir um alimento
de qualidade produzido no nosso mun?cipio?, ressaltou o?t?cnico em agropecu?ria?Jos? Fonseca da
Silva.
O lavrador?Bertoldo Ant?nio Vieira foi um dos agricultores a receber as sementes pela primeira vez.
?J? planto feij?o h? muitos anos e esse programa serviu como um incentivo para mim, pois percebi
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que posso cultivar um melhor gr?o e ainda ajudar o pr?ximo?, avaliou.
Saiba Mais
Os produtores rurais interessados em participar do programa de diversifica??o na agricultura ainda
podem procurar o Incaper, no Centro de I?na, de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 17h. Mais
informa?es pelo telefone 3545-3208.
Clique na imagem e confira a galeria de fotos:
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