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   Assunto: Dia de Campo da Agrária mostrará pesquisas de soja, feijão e milho híbrido 

 

 

Dia de Campo da Agrária mostrará pesquisas de soja,  feijão e milho híbrido 
Evento acontecerá nos dias 7 e 8 de março na Colônia Vitória, em Entre Rios.  

 

A Cooperativa Agrária está preparando os detalhes para a realização do Dia de Campo de Verão que 
acontecerá  nos dias 7 e 8 de março, nos campos da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária 
(FAPA).  Além das palestras técnicas e da presença de empresas e instituições de pesquisa, o evento 
conta com exposição de novos híbridos, demonstração de insumos agrícolas e resultados alcançados pela 
pesquisa da FAPA.  

Segundo o coordenador da Assistência Técnica da Cooperativa Agrária, Leandro Bren, com o tema 
“Novas tecnologias para altas produtividades”, essa edição promete atrair produtores rurais de diferentes 
regiões agrícolas do Brasil. Foram comercializados 33 estandes para empresas do setor agropecuário, 
além de espaços para entidades apoiadoras. 

NOVAS CULTIVARES 

Durante o Dia de Campo de Verão serão apresentadas pesquisas sobre novas cultivares de soja, com 
ótimos potenciais de produção para a região de Guarapuava; pesquisas com cultivares de feijão e ensaios 
de híbridos de milho. Uma das novidades serão os estandes de empresas parceiras sobre a cultura do 
tomate rasteiro.  



No dia 07, haverá palestra ministrada pelo professor José Paulo Molin, da USP/Esalq, sobre “Rumo e 
tendência da agricultura moderna”, às 13h30 e no dia 08, palestra “A biotecnologia e o surgimento de 
novas pragas na cultura do milho” com o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas-MG), Ivan 
Cruz, às 11h30. Também será realizado um debate de “Experiências de sucesso entre produtores de 
milho”, no dia 07, às 11h30. 

GIROS TÉCNICOS 

 Como todos os anos, haverá giros técnicos e palestras simultâneas com pesquisadores da FAPA. “As 
palestras da FAPA serão diferentes nos dois dias, ou seja, o produtor que não quiser ficar por fora de todo 
o conteúdo técnico, terá que comparecer nos dois dias de evento. Vale ressaltar ainda que o evento será 
aberto ao público em geral nos dia 07 e 08”, observa Bren. 

SERVIÇO -  Mais informações sobre o Dia de Campo de Verão com Solange, pelo telefone 42-3625-8035. 

 Foto: Leandro Bren - "As palestras da Fapa serão diferentes nos dois dias." 

Com a Assessoria de Imprensa do Sindicato Rural de Guarapuava 

 


