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Dia de Campo em Hortaliças 
 

 

O mercado de hortaliças de Piracicaba e região têm apresentado um crescente aumento da necessidade 
de produtos. Entretanto, a oferta de produtos sofre constantemente com os fatores climáticos 
característicos da região. Nesse contexto, são necessárias a utilização de técnicas adequadas de cultivo 
protegido, de irrigação e de escolha das variedades.   

Assim, para divulgar aos produtores rurais essas tecnologias agronômicas que visam ao aumento da 
produção de hortaliças com diminuição dos custos, além de apresentar as variedades de folhosas como 
opção de produção de acordo com as demandas da região, acontecerá o “Dia de campo em hortaliças: 
cultivo protegido, irrigação e variedades”, atividade que tem a Casa do Produtor Rural (CPRural) da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), IBS Mudas, Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento de Piracicaba (Sema) e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI) como realizadores. 

A programação que será desenvolvida dia 7 de junho, das 14h00 às 17h00, no Sítio Santana – IBS 
Mudas, constará de três módulos: I - Cultivo protegido – túnel alto e estufa, com Luís Felipe Vilani 
Purquerio, do Centro de Horticultura do Instituto Agronômico de Campinas (IAC); II – Irrigação – 
gotejamento e microaspersão, com Luiz Fabiano Palaretti, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Engenharia de Irrigação (INCT) - ESALQ; III – Variedades de alface, com Evelise Moncaio Moda, da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema) e Henrique Bellinaso, da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI). 

As inscrições, gratuitas e limitadas, podem ser feitas na CPRural, de segunda a sexta-feira, das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00, na Av. Pádua Dias, 11, Bairro São Dimas / Piracicaba (SP). 

Informações pelo telefone (19) 3429-4178 ou pelo e-mail cprural@esalq.usp.br. 

O Sítio Santana fica na Rodovia SP 127, Piracicaba – Rio Claro, KM 20, Bairro Vila Nova, Piracicaba, SP.  
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