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Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia presente no Show Rural 2007 
 
 
Bioinseticida para combater a dengue, feromônios para pragas da soja e cogumelos comestíveis e medicinais 
serão os destaques da Unidade 
 
Brasília, 01 de fevereiro de 2007 - A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, uma das 41 unidades da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, sediada em Brasília, Distrito Federal, estará presente no 
Show Rural Coopavel 2007, uma das mais importantes feiras agropecuárias do País, que se realizará em 
Cascavel, Paraná, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2007. 
 
Neste ano a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia apresentará a tecnologia chinesa Jun-Cao, adaptada 
para o Brasil, para a produção de cogumelos comestíveis utilizando materiais simples na formulação do seu 
substrato e saco plástico, ao invés das tradicionais toras de madeira. 
 
Outra importante tecnologia serão os bioinseticidas, desenvolvidos a partir de bactérias específicas para combater 
as larvas dos mosquitos transmissores de doenças como a dengue e a malária, sem agredir o meio ambiente. O 
Bt-horus, eficaz no combate à dengue, está sendo usado em uma campanha de saúde pública contra a dengue no 
Distrito Federal. 
 
O controle biológico do percevejo da soja, com o uso de feromônios, será outra das tecnologias mostradas. Os 
feromônios são responsáveis pela atração de indivíduos da mesma espécie para acasalamento. Os cientistas 
reproduziram em laboratório as condições observadas na natureza para atrair os insetos para armadilhas, 
interrompendo sua reprodução. O produto estará disponível no mercado ainda este ano. 
 
O Banco de Germoplasma da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que alcançou a marca de 100 mil 
amostras de sementes, armazenadas nas suas câmaras frias, também será destaque na feira.  
 
Mais informações: 
 
Edvalson Bezerra (mocoin@cenargen.embrapa.br) 
Fernanda Diniz (fernanda@cenargen.embrapa.br) 
 
Jornalistas 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
Fones: 3448-4769 e 3340-3672 
 
 
Edvalson Bezerra e Fernanda Diniz - mocoin@cenargen.embrapa.br 
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