Doenças da videira e seu controle em
Santa Catarina. 2004. 90p.
Esta publicação reúne informações de
pesquisas, tanto nacionais como estrangeiras,
para consulta dos profissionais da área da
agronomia, para facilitar o diagnóstico correto
e o controle integrado das doenças da videira.
Assim agindo, será possível reduzir o uso de
agrotóxicos e a poluição ambiental, com
benefícios para toda a sociedade.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.

Receitas à base de aipim. 2005. 33p.
Proveniente do esforço conjunto de
extensionistas e agricultoras que percebem
ser a alimentação correta um alicerce para a
saúde humana, o presente trabalho tem o
objetivo de divulgar as várias formas de
aproveitamento do aipim através de uma
série de maravilhosas receitas, as quais são
simples, fáceis e possíveis de serem
preparadas pelas donas de casa.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.

Manual de referências
técnico-econômicas
de
sistemas
de
produção
agropecuários de Santa
Catarina. 2005. 413p.
O
presente
trabalho
apresenta referências para 48
sistemas de produção, utilizando-se para isso de tabelas e figuras
para facilitar ao leitor a máxima
visualização
possível
do
conteúdo. Espera-se que as
informações oferecidas por este
manual possam ser úteis a
técnicos, agricultores, administradores e lideranças rurais
regionais no trato da agricultura
familiar e de sua viabilidade
econômica, social e ambiental.
Contato: gmc@epagri.rctsc.br.

Normas técnicas para o cultivo da
videira em Santa Catarina. 2005. 67p
A publicação aborda dados referentes à
cultura da uva em Santa Catarina, suas
práticas culturais e as atividades de pós-colheita. As informações oferecidas por este
documento são úteis a técnicos, a agricultores e àqueles que desejam iniciar na
atividade.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.

Avaliação de cultivares para o Estado
de Santa Catarina – 2005/2006. 2005. 159p.
Este documento é resultado de
experimentos conduzidos nas principais regiões
edafoclimáticas de Santa Catarina e permite
identificar as cultivares com melhor sanidade
e maior potencial de produção regional.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.
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Considerações sobre a
produção e o mercado de
pescados. 2005. 42p.
As informações contidas nesta
publicação são resultantes de um
estudo exploratório baseado em
dados secundários da produção e
do mercado de pescados. É uma
excelente fonte de consulta para
aqueles que desejam iniciar na
atividade, bem como para
técnicos que querem aprofundar
seus conhecimentos na área.
Contato: gmc@epagri.rctsc.br.
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