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V Simpósio de Cultivo e Comercialização de Orquídeas 
 
O Gelq 2008, grupo de estudos da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (USP/ESALQ), realiza nos 
dias 7 e 8, a quinta edição do Simpósio sobre Cultivo e Comercialização de Orquídeas. O evento visa difundir 
novas técnicas de produção, comercialização e cultivo de orquídeas, permitindo também uma discussão e troca 
de experiências entre profissionais da área e o público participante. 
 
O simpósio, que acontece das 8h às 18h, no anfiteatro do departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição 
‘Prof. Urgel de Almeida Lima’, é destinado a produtores de orquídea, pesquisadores, profissionais da área, 
estudantes e público geral. 
 
Com 16 horas de aulas, o curso oferece 160 vagas. As inscrições já estão abertas no valor de R$ 40 para 
estudantes e R$ 70 aos demais interessados. Havendo vagas, no dia do evento estudantes pagam R$ 60 e os 
demais R$ 90. 
 
Exposição e mini-curso 
Paralelamente ao simpósio, entre os dias 7 e 9, haverá uma exposição de orquídeas no saguão do anfiteatro do 
departamento, com entrada franca. Ainda no domingo (dia 9), às 14h, acontecerá um mini-curso de cultivo 
básico. A inscrição custa R$ 10. 
 
Programa 
 
7/12 - sexta-feira 
8h30 - 10h Qualidade para a comercialização das Orquídeas – Patrícia Bechelli (Veiling Holambra) 
10h - Coffee-break 
10h30 - 12h Aspectos da produção de Orquídeas em escala comercial - Sérgio Barani (Nobile Flores) 
12h – Intervalo 
14h - 15h30 Cultivo de Oncidíneas - Lúcia M. Morimoto (Colibri Orquídeas e Presidente da Ass. Orquidófila 
Paulista) 
15h30 - Coffee-break 
16h - 17h30 Fisiologia das Orquídeas - Gilberto Barbante Kerbauy (USP - Instituto Biológico) 
 
8/12 – sábado 
8h30 - 10h Doenças e Pragas em Orquídeas - Ricardo Gioria (Sakata Seed Sudamérica) 
10h - 10h30 Coffee-break 
10h30 - 12h Micropropagação e Semeadura de Orquídeas - Jean Carlos Cardoso (Fundação Nishimura) 
12h – Intervalo 
14h - 15h30 Vuylstekeara: Origem e Tratos culturais - Sérgio Kunihiko Tanioka (Consultor) 
15h30 - Coffee-break 
16h - 17h30 Vuylstekeara: Produção e Comercialização - Sérgio Kunihiko Tanioka (Consultor) 
17h30 – Encerramento 
 
Informações e inscrições na Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) pelo fone (19) 3417-6604 ou 
através do fax: (19) 3422-2755. E-mail: cdt@fealq.org.br e site: www.fealq.org.br. 
 


