Sistema de produção para a cultura
da cana-de-açúcar em Santa Catarina.
2006. 86p. SP 43, R$ 12,00.
Este trabalho reúne informações
importantes para os produtores que desejam
produzir cana-de-açúcar na Região Sul, ou
seja, fora das áreas de cultivo tradicional, e
para quem tem sua base econômica na
produção de aguardente, açúcar, melado ou
cana-de-açúcar. Aborda tópicos e detalhes aos
quais o produtor deve atentar para obter
resultados satisfatórios, como agregação de
valor, manejo e tratos culturais, formas de
utilização de alguns resíduos decorrentes da
industrialização em pequena escala e uso de
subprodutos, entre outros.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br.

Piscicultura sustentável integrada com
suínos. 2006. 70p. BT 131, R$ 10,00.
Assim como existem as verduras, frutas e
frangos agroecológicos, o peixe alimentado com
dejetos animais na cadeia alimentar do plâncton
pode também ser considerado peixe “verde” ou
outra denominação semelhante. A publicação é
resultado dos trabalhos de pesquisa, e constituise numa ótima fonte de consulta para técnicos
da área, estudantes e interessados na produção
de peixes integrada com a suinocultura, num
modelo que procura minorar os efeitos
ambientais dos dejetos suínos e produzir
pescados a baixo custo com a utilização desta
matéria orgânica como fonte de alimentação.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br.

Conservação ex situ de recursos
genéticos vegetais: recomendações para a
Epagri. 2006. 33p. BT 133, R$ 8,00.
A pressão antrópica sobre os diversos
ecossistemas terrestres tem degradado
constantemente as espécies vegetais. A
conservação ex situ permite assegurar a
manutenção do patrimônio genético, porém
requer planejamento adequado para garantir a
representatividade genética, o uso e a longevidade
dos acessos. Neste boletim são apresentadas e
discutidas recomendações para gestão,
manutenção e introdução de acessos nas coleções
de germoplasma e, ao final, são abordados
aspectos relacionados às coleções existentes na
Epagri.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br.
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Nutrição
e indicação
de adubação para a
cultura do
alho. 2006.
60p. BT 132,
R$ 10,00.
O objetivo
da presente
publicação é
abordar com profundidade o fator
manejo de nutrientes e apresentar informações e sugestões
de nutrição e adubação da cultura
do alho. Os dados são baseados
em literatura, nas práticas
culturais da região produtora de
alho catarinense, na experiência
de extensionistas, em pesquisas
e no conhecimento adquirido na
longa vivência do autor com a
cultura. Com esta base, o
alhicultor ou o técnico terá mais
subsídios para tomar decisões e
melhorar as técnicas de cultivo.
Contato: gmc@epagri.sc.
gov.br.

Manual de
uso do vídeo
na extensão
rural. 2006.
17p. BD 68,
R$ 7,00.
A partir da
década de 90
surgiram
novas tecnologias de comunicação (CDs, DVDs, laptops,
projetores multimídias, teleconferência, etc.) que se transformaram em importantes
ferramentas nos processos de
ensino-aprendizagem. Todavia, é
necessária a capacitação dos
instrutores para usá-las adequadamente. A proposta deste
manual, embasada na experiência da Epagri e em
bibliografia consultada, é
oferecer
informações
que
auxiliem os instrutores a
utilizarem adequadamente o
vídeo, aproveitando melhor a sua
potencialidade.
Contato: gmc@epagri.sc.
gov.br.
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