PUBLICAÇÕES RECENTES
1. CULTIVO DE SOJA E MILHO EM TERRAS BAIXAS
DO RIO GRANDE DO SUL
Editores: Emygdio, B. M.; Rosa, A. P. S. A. da; Oliveira, A. C.
B. de; 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
 $ 28,00
Número de páginas: 341
Editora: Embrapa Clima Temperado
Email: livraria@embrapa.br
Website: http://www.embrapa.br/livraria
2. Anuário Brasileiro de Tecnologia em
Nutrição Vegetal - 3a edição
Editora: Abisolo; 2017.
Conteúdo: A publicação inclui, em cinco capítulos, importantes
aspectos do setor, como a apresentação do mercado
de insumos para a indústria, dados mercadológicos
sobre fertilizantes especiais e também informações
relativas ao mercado consumidor.
Preço: G
 ratuito para download no site da Abisolo
Número de páginas: 170
Editora: ABISOLO
Website: http://www.abisolo.com.br
3. Irrigação por Aspersão em Hortaliças 4ª edição
Autores: Marouelli, W. A.; Silva, H. R. da; Silva, W. L. de C. da;
2017.
Conteúdo: Qualidade da água para irrigação; sistemas de irrigação por aspersão; sistemas por aspersão convencional; manejo prático de irrigação; manejo prático
de irrigação na fase inicial da cultura; manejo de
irrigação na fase de produção de mudas; paralisação
das irrigações; manejo de irrigação em solos com
cobertura de palhada; considerações sobre manejo
de irrigação em tempo real; associação da irrigação
com doenças e insetos-praga; irrigação para proteção
contra geada; glossário.
Preço: R
 $ 21,00
Número de páginas: 200
Editora: Embrapa Informação Tecnológica
Email: livraria@embrapa.br
Website: http://www.embrapa.br/livraria
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4. Nutrição e Adubação de Hortaliças
Autores: Prado, R. de M.; Cecílio Filho, A. B.; 2016.
Conteúdo: Os temas abordados foram divididos em 22 capítulos,
cobrindo uma ampla gama de informações técnicocientíficas voltadas à produção de hortaliças, na
busca do equilíbrio entre a produtividade e a qualidade dos produtos colhidos. Também são abordados temas como manejo de soluções nutritivas
em hidroponia, em substrato de fibra de coco e a
fertirrigação, apresentando novos resultados em
nutrição e adubação de hortaliças de expressivo
valor socioeconômico.
Preço: R
 $ 85,00
Número de páginas: 600
Editora: FUNEP
Website: http://livraria.funep.org.br
5. Adubação de Pastagens em Sistemas de
Produção Animal
Autores: Santos, M. E. R., Fonseca, D. M. da; 2016.
Conteúdo: Aporte de nutrientes em pastagem tropical: uma
necessidade; adubação da pastagem e seus efeitos
nas etapas da produção animal; eficiência da adubação de pastagens; objetivos com a adubação de
pastagens; preparação para a adubação da pastagem;
recomendações de doses de adubo para pastagens;
manejo da adubação em pastagens: ênfase no pastejo
rotativo; desenvolvimento do pasto adubado; ajustes
no manejo do pastejo em pastagens adubadas; produção animal em pastagens adubadas; uso de alimento
suplementar em pastagens adubadas; adubação em
pastagem diferida; adubação da pastagem em sistemas consorciados.
Preço: R
 $ 68,00
Número de páginas: 311
Editora: UFV
Telefone: (31) 99502-0114
Website: http://www.editoraufv.com.br
6. Fertilizantes: Cálculo de Fórmulas
Comerciais - versão eletrônica
(Série Tecnologia APTA. Boletim Técnico IAC 208)
Autores: Paulo Espíndola Trani; André Luis Trani; 2011.
Conteúdo: Critérios para a escolha dos fertilizantes componentes das fórmulas; conversão de elementos simples
(N+P2O5+K2O) em fórmulas; cálculo das fórmulas de
fertilizantes; fórmulas com fertilizantes comerciais;
fórmulas com fertilizantes organominerais.
Preço: Gratuito para download: http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes_online/pdf/boletimtecnicoIAC-208.pdf
Número de páginas: 29
Editora: IAC
Website: http://www.iac.sp.gov.br
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