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O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Controle Biológico de Pragas. As aulas
acontecerão nos dias 11,18 e 25/09 e 08 e 15/10 de 2019, na sede do CPRA, das 8h às 17h. O
curso tem como pré-requisito a aprovação no curso de Pragas e inimigos Naturais.

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Controle Biológico de Pragas. As aulas
acontecerão nos dias 11,18 e 25/09 e 08 e 15/10 de 2019, na sede do CPRA, das 8h às 17h. O
curso tem como pré-requisito a aprovação no curso de Pragas e inimigos Naturais.
Conteúdo Programático:
Conceito de manejo integrado de pragas;
Métodos de controle;
Controle biológico de
pragas;
Uso de produtos macrobiológicos;
Controle biológico aplicado em hortaliças;
Compatibilidade com outros métodos de controle; Controle de qualidade de produtos
macrobiológicos;
Parasitoides;
Fungos;
Controle de qualidade de produtos microbianos;
Feromônios; Armadilhas;
Utilização dos feromônios;
Feromônios para hortaliças e frutas;
Semioquímicos e fitoprotetores;
Repelência;
Extratos vegetais;
Minerais;
Nim
Azadirachta indica.
Datas: 11,18 e 25/09 e 08 e 15/10.
Horário: 8h às 17h
Custo: Gratuito
Pré-Requisito: aprovação no curso de Pragas e inimigos Naturais.
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: ser alfabetizado
Inscrições: Envie um e-mail para cursos@cpra.pr.gov.br contendo as seguintes informações: nome
completo (sem abreviações), e-mail, cpf, idade, telefone fixo e telefone celular. Só serão validadas
e-mails que contenham todas as informações pedidas.
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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