PUBLICAÇÕES RECENTES
1. MANUAL DE ESTIMULANTES VEGETAIS – Nutrientes,
Biorreguladores, Bioestimulantes, Bioativadores, Fosfitos e
Biofertilizantes na Agricultura Tropical
Editores: Castro, P. R. de C.; Carvalho, M. E. A.; Mendes, A. C.
C. M.; Angelini, B. G.; 2017.
Conteúdo: Anatomia foliar; mecanismos de absorção; fertilizantes foliares; biorreguladores; bioestimulantes; bioativadores; fitotônicos; fosfitos; aminoácidos; extratos;
ácidos húmicos e fúlvicos; rizobactérias; metabólitos
microbianos; antitranspirantes.
Preço: R
 $ 145,00
Número de páginas: 453
Editora: Editora Agronômica Ceres
Website: https://www.editoraceres.com.br
2. Manual de Adubação e Calagem para o
Estado do Paraná
Autores: P
 auletti, V.; Motta, A. C. V.; 2017.
Conteúdo: Aspectos físicos e evolução das recomendações de
adubação e calagem para o estado do Paraná; principais classes de solo do estado do Paraná; avaliação
da fertilidade do solo; diagnose do estado nutricional
das plantas; correção da acidez do solo; adubos e
inoculantes; tipos e estratégias de adubação; calagem
e adubação para as principais espécies de cereais,
oleaginosas e feijão, florestais, forrageiras, frutíferas,
olerícolas e medicinais, raízes, bulbos e tubérculos e
outras espécies de importância econômica cultivadas
no estado do Paraná.
Preço: R
 $ 100,00 (não-sócio da SBCS) e R$ 80,00 (sócio)
Número de páginas: 482
Editora: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo-SBCS
Website: www.sbcs.org.br
3. Cultivo de soja e milho em terras baixas
do Rio Grande do Sul
Editores: Emygdio, B. M.; Rosa, A. P. S. A.; Oliveira, A. C. B.; 2017.
Conteúdo: Descrição climática da região; solos de várzeas e
terras baixas; irrigação e drenagem para cultivo de
soja e milho; plantio direto; manejo da fertilidade do
solo para cultivo de soja e milho; cultivares de soja;
cultivares de milho; manejo de insetos-praga em
milho e soja; manejo de doenças em soja; manejo de
doenças em milho; manejo de plantas daninhas em
soja e milho; rotação e sucessão de culturas; mecanismos morfofisiológicos de tolerância ao estresse
por encharcamento do solo; avanços biotecnológicos
para o desenvolvimento da tolerância de soja e milho
ao estresse por encharcamento do solo.
Preço: R
 $ 40,00
Número de páginas: 341
Editora: Embrapa Informação Tecnológica
Website: http://www.embrapa.br/livraria
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4. ADUBAÇÃO VERDE E ROTAÇÃO DE CULTURAS
Autor: Souza, C. M.; Pires, F. R.; Partelli, F. L.; Assis, R. L.;
2017.
Conteúdo: Este livro aborda detalhes sobre as práticas de
conservação do solo e traz de forma simples, mas
segura, tanto a alunos em nível técnico, de graduação
e pós-graduação quanto a agricultores, passos para a
implantação das práticas de adubação verde e rotação
de culturas. São trazidas informações como histórico,
definições, espécies mais indicadas, vantagens e desvantagens e também estratégias e modalidades para
se implantar tanto a adubação verde quanto a rotação
de culturas, dois dos pilares da sustentabilidade
agrícola e particularmente da agricultura orgânica.
São apresentadas ainda informações atualizadas
sobre o desempenho de diversas espécies de plantas
de cobertura do solo sob condições de Cerrado e a
potencialidade de sua implantação em sistemas de
rotação em plantio direto.
Preço: R
 $ 42,30
Número de páginas: 150
Editora: FUNEP
Website: http://livraria.funep.org.br
5. Gestão e Controle da Qualidade na
Atividade Florestal
Autores: Trindade, C.; Jacovine, L. A. G.; Rezende, J. L. P.;
Sartório,M. L.; 2017.
Conteúdo: Fruto de um trabalho de mais de 30 anos de experiência
na área de qualidade no setor florestal, este livro retrata
uma visão prática da utilização de conceitos e ferramentas para melhorar a qualidade das atividades produtivas
do setor. Dividido em quatro capítulos, o livro traça
inicialmente breve histórico acerca da qualidade no
setor florestal e apresenta orientações básicas para o
desenvolvimento de qualquer sistema de qualidade.
No segundo capítulo são descritos os conteúdos básicos
para implantação de um programa de qualidade, desde
a padronização e controle de qualidade das principais
operações florestais até a obtenção da certificação. O
terceiro capítulo, inédito nesta segunda edição, trata
da utilização de indicadores no controle de qualidade,
com destaque para o Indicador de Quantidade de Ações
Tomadas (IQAT), que, em vez de ter como foco as não
conformidades, privilegia as ações tomadas para melhoria do processo. No último capítulo foram incorporados
alguns casos utilizados no desenvolvimento de conceitos e na implementação de programas de qualidade
nas empresas. A obra destina-se a estudantes e técnicos
envolvidos com a atividade florestal.
Preço: R
 $ 66,00
Número de páginas: 273
Editora: Livraria UFV
Website: http://www.editoraufv.com.br
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