CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia

Curso | Produção: do plantio à comercialização
Cursos & Eventos
Postado em: 05/08/2019

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Produção: do plantio à comercialização. O
objetivo é elaborar um planejamento de produção do plantio a comercialização analisando
informações do mercado e da propriedade. As aulas acontecerão nos dias 27 de agosto e 3,10,17 e
24 de setembro, na sede do CPRA, das 8h às 17h.

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Produção: do plantio à comercialização. O
objetivo é elaborar um planejamento de produção do plantio a comercialização analisando
informações do mercado e da propriedade. As aulas acontecerão nos dias 27 de agosto e 3,10,17 e
24 de setembro, na sede do CPRA, das 8h às 17h.
Conteúdo Programático:
Características gerais das hortaliças;
O negócio de hortaliças;
Classificação pelo
parentesco botânico e agrupamento comercial das hortaliças;
Planejamento e implantação da
exploração agrícola;
Levantamento de dados para o planejamento da produção;
Aliando a
tecnologia à produção de hortaliças;
Escolha das hortaliças para cultivo;
Escolha do local;
Preparo da área;
Sistemas de produção;
Correção do solo e adubação;
Tratos culturais;
Irrigação;
Cobertura morta;
Amontoa;
Tutoramento ou estaqueamento;
Amarrio e
desbrota;
Poda apical (capação);
Raleio de frutos;
Condução em caramanchão ou latada;
Desbaste ou raleio;
Comercialização e logística de mercado;
Classificação e padronização;
Canais de comercialização;
Instruções sobre o cultivo de hortaliças.
Datas: 27 de agosto e 3,10,17 e 24 de setembro.
Horário: 8h às 17h
Custo: Gratuito
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: ser alfabetizado
Inscrições: encerradas.
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.
Importante: Ficarão impedidos de participar de novos cursos e eventos pelo prazo de 180 dias
aqueles que, confirmada a inscrição, deixarem de comparecer sem comunicação prévia de 2 dias
úteis anteriores ao início do curso (exclusivamente por e-mail).

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