Editorial
A Epagri está lançando seu sétimo cultivar de cebola: a SCS366
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Poranga, coroando um trabalho iniciado na década de 1980, que, com
esforços de pesquisa e extensão e o trabalho do homem do campo,
transformou Santa Catarina no maior produtor nacional da hortaliça.
Hoje o Estado colhe cerca de 540 mil toneladas em 12 mil propriedades
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rurais.
A qualidade genética da cebola catarinense é uma das grandes razões
desse resultado. Quatro cultivares da Epagri que estão no mercado
ocupam 85% da área plantada com a hortaliça em Santa Catarina. Com
a Poranga o Estado pode ir ainda mais longe. Na reportagem de capa
desta edição, apresentamos os detalhes desse lançamento e outros
trabalhos responsáveis por manter a cebola catarinense no topo do
ranking brasileiro.
Os resultados ambientais e econômicos que o plantio de girassol
está levando aos agricultores do Planalto Sul Catarinense e a luta da
Epagri para minimizar os efeitos da estiagem são temas de outras
reportagens. A RAC também apresenta as casas de terra ensacada
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como alternativa ecológica e barata para quem mora no campo.
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consumidores é o lançamento do cultivar de batata-doce Favorita. A
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Na seção técnico-científica, uma boa notícia para produtores e
variedade tem polpa alaranjada, que potencializa suas propriedades
nutricionais, como a fonte de vitamina A. A Favorita também possui boa
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produtividade comercial e é adaptada às condições edafoclimáticas de
Santa Catarina.
Os artigos científicos trazem resultados promissores na área
da agricultura sustentável. Um estudo com resíduo da indústria de
celulose mostra a capacidade desse material de neutralizar a acidez do
solo. Outra pesquisa, com fontes químicas e orgânicas de nitrogênio
manejadas adequadamente, demonstra que é possível produzir arroz
irrigado sem contaminar ambientalmente as águas de drenagem. E na
área da homeopatia, um artigo revela que pulverizações de preparados
homeopáticos propiciam incremento de nutrientes minerais em bulbos
de cebola.
Outra novidade para os consumidores, principalmente aqueles que
apreciam um bom condimento, é o estudo com a raiz-forte, hortaliça
cultivada no sul do Brasil, principalmente nas regiões de colonização
italiana e alemã. O informativo técnico apresenta informações sobre o
cultivo e orienta sobre o manejo de doenças e pragas.
Destaque também para o informativo técnico sobre a fotínia,
espécie ornamental cuja folhagem, durante o outono e o inverno,
apresenta coloração vermelha, muito apreciada para decoração de
ambientes, plantio como cerca viva ou arbusto isolado, compondo a
paisagem em jardins.
Boa leitura!

