LANÇAMENTOS EDITORIAIS

Os empreendimentos de agregação de valor e as redes de cooperação
da agricultura familiar de Santa Catarina. 2012, 36p. DOC 238.
A publicação resulta de um levantamento realizado pela Secretaria da Agricultura e da
Pesca e pela Epagri sobre agroindústrias, empreendimentos de turismo rural, artesanato
e prestação de serviços e redes de cooperação dos agricultores familiares catarinenses.
A pesquisa contempla a análise de cada empreendimento de posse ou sob o controle de
agricultores, pescadores e maricultores no Estado e traz informações atualizadas sobre
essas atividades. Disponível em www.cepa.epagri.sc.gov.br.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br

Agricultura orgânica em Santa Catarina. 2012, 91p. DOC 239.
O documento contempla os resultados de uma pesquisa realizada com os agricultores
orgânicos de Santa Catarina. O estudo atualiza um conjunto de informações referentes ao
produtor, à produção e à comercialização que podem subsidiar o desenvolvimento do setor.
A publicação traz um perfil dos agricultores familiares e das propriedades que praticam a
agricultura orgânica, além de informações como volume da produção, certificação, marcas,
destino e canais de distribuição. Disponível em www.cepa.epagri.sc.gov.br.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br

Criação de terneiras: a vaca do futuro. 2012, 45p. BD 91.
O Boletim apresenta informações sobre a criação de terneiras para reposição em rebanhos
leiteiros, com enfoque em sistemas de produção à base de pasto. Reúne resultados gerados
pela pesquisa e extensão rural de Santa Catarina e de outras instituições. A publicação
orienta produtores e técnicos sobre acompanhamento e assistência ao parto, colostragem,
práticas com a terneira em aleitamento, exigências nutricionais, manejo alimentar, fases
críticas de desenvolvimento e outros assuntos.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br

Informações técnicas para o cultivo de feijão na Região Sul
brasileira 2009. 2012, 157p. Livro.
Nos dias 16 e 17 de julho de 2008 foi realizada em Florianópolis, SC, a IX Reunião da Comissão
Técnica Sul-Brasileira de Feijão (CTSBF), que envolve os Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e São Paulo. Os participantes organizaram um documento que culminou neste
Boletim, criado para orientar técnicos e produtores de feijão. A publicação trata de temas
como manejo do solo, adubação, semeadura, cultivares, pragas, doenças, manejo de plantas
daninhas, colheita e beneficiamento.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br
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