CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia

CPRA promove 2° seminário regional sobre a Antracnose do Caquizeiro
Notícias
Postado em: 04/07/2019

Após cerca de dois anos pesquisando sobre a antracnose nos caquis do CPRA, convidamos
agricultores e estudantes para um dia de campo, em que as amostras das pesquisas serão exibidas.
Também na programação do evento, o Marcos Dolinski, Doutor em produção vegetal da
Universidade Federal do Paraná, fará uma palestra sobre o uso de Serenade® e avaliação anual do
pomar. Além disso, também será apresentado uma proposta de aproveitamento dos frutos afetados
pela antracnose, utilizando o processo de desidratação. Para participar, não é necessário realizar
inscrição.
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Informações:
Datas: 19 de julho de 2019
Horário: 8h30 às 16h
Custo: Gratuito
Local: Sede do CPRA - Estrada da Graciosa, 6960, CEP 83327-055, Pinhais (PR)
Acesso: Confira a localização do CPRA em nosso mapa interativo
Telefone: (41) 3544-8100
Alimentação: Haverá intervalo de uma hora para almoço. O CPRA também fornece, sem custo, um
pequeno lanche duas vezes ao dia, às 10h e às 15h. Há um restaurante nas imediações do CPRA, a
uma distância de 10 minutos de caminhada; e diversas opções no município de Pinhais ou Quatro
Barras, a cerca de 10 minutos de carro. O aluno também pode trazer sua própria refeição e utilizar o
refeitório do CPRA.
Programação do evento:
08h30 - Abertura - Solange Maria Coelho - Diretora do CPRA. 09:00 - Antracnose do caquizeiro. Dr Marcos Dolinski 09:30 - Nutrição mineral para a cultura do caquizeiro. - Dr Marcos Dolinski 10:00
- Intervalo. 10:30 - Manejos fitossanitários para a cultura do caquizeiro. - Dr Marcos Dolinski 11:00 Desidratação de frutos de caqui. - Catia aguiar 12:00 - Almoço (não incluso) 13:30 - Analise de
mercado - Priscila Primafrutta alimentos 13:50 - Relatos de produtores sobre a safra de caquizeiro
2018/19. - Cooperativa CPCAMP 14:30 - Visita ao pomar de cultivares de caquizeiro. Dr Marcos
Dolinski - Poda de inverno em caquizeiro. - Manejos realizados durante o inverno: limpeza,
aplicações de calda bordalesa e calda sulfocálcica. 16:00 - Encerramento.

http://www.cpra.pr.gov.br
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