PuBLICAçÕES RECENTES
1. EROSÃO NO ESTADO DO PARANÁ - FuNDAMENTOS,
ESTuDOS EXPERIMENTAIS E DESAFIOS
Autores: merten, G. H.; araújo, a. G.; Barbosa; G. m. de C.; 2016.
Conteúdo: Esta obra discute os fundamentos teórico-conceituais
do processo erosivo e apresenta uma compilação de
estudos experimentais – das décadas de 1970, 1980
e 1990 – implementados com o objetivo de quantificar perdas de solo e água em sistemas de produção
agropecuária praticados no Estado do Paraná. Faz
ainda uma revisão histórica das políticas públicas
relacionadas ao tema estabelecidas ao longo desses
anos e uma análise crítica sobre da adoção de práticas
conservacionistas na atualidade.
Preço: r$ 30,00
Número de páginas: 115
Editora: iaPar
Email: publicacoes@iapar.br
Website: http://www.iapar.br
2. 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: Editora UFV
telefone: (31) 3899-3551
Website: http://www.editoraufv.com.br
3. O CuLTIVO DO MILHO-DOCE
Editores: Pereira Filho, i. a.; teixeira, F. F.; 2016.
Conteúdo: Nesta publicação estão reunidas informações básicas,
que visam suprir os agricultores com técnicas modernas
para o cultivo do cultivo do milho-doce, como: cultivares mais adaptadas às regiões de cultivo, manejo do
solo, época e densidade de semeadura, profundidade
de plantio, fertilidade, irrigação, manejo de pragas e
doenças e de plantas daninhas, colheita e manuseio
pós-colheita, colheita mecanizada, transporte e armazenamento e aspectos econômicos da cultura.
Preço: r$ 16,25
Número de páginas: 298
Editora: Embrapa milho e sorgo
Fone: (31) 3027-1100
Website: www.embrapa.br
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4. MANuAL DE ADuBAçÃO E CALAGEM PARA O
ESTADO DO PARANÁ
Editora: sBCs, Núcleo Estadual do Paraná; 2016.
Conteúdo: Produzido por mais de 70 pesquisadores, o manual é
uma obra de cunho aplicado que traz desde informações básicas e orientações sobre a obtenção de dados
e critérios para a adubação e calagem, até orientações
para a definição de doses e estratégias de aplicação
de corretivos de solo e nutrientes para a maioria das
espécies comercialmente cultivadas no Paraná.
Preço: r$
Número de páginas: 503
Editora: sBCs - NEPar
telefone: (43) 3376-2467
Website: http://www.sbcs-nepar.org.br
5. CITROS: DO PLANTIO à COLHEITA
Autores: siqueira, D. l. de; salomão, l. C. C.; 2017.
Conteúdo: Origem e dispersão dos citros; importância econômica,
social e alimentar dos citros; taxonomia; morfologia;
desenvolvimento da planta e do fruto; clima e solo;
cultivares; porta-enxertos; propagação; melhoramento
genético; formação do pomar; cultivos intercalares;
práticas culturais; distúrbios fisiológicos dos frutos;
técnicas para aumentar a fixação e tamanho dos frutos
e reduzir a alternância de produção; poda dos citros;
colheita e pós-colheita dos citros.
Preço: r$ 112,00
Número de páginas: 278
Editora: Editora UFV
telefone: (31) 3899-3551
Website: http://www.editoraufv.com.br
6. PEDOLOGIA FÁCIL: APLICAçÕES EM SOLOS
TROPICAIS - 5a edição
Autor: Hélio do Prado; 2016.
Conteúdo: O livro permite ordenar os critérios práticos de classificação de solos do Brasil de acordo com os critérios do
Sistema Brasileiro de Classificação de solos (SiBCS,
2013); correlacionar a classificação de solos do Brasil
com a dos solos dos sistemas de classificação dos Estados Unidos e WrB/FaO; informar, na nomenclatura
dos Estados Unidos, quais são os solos predominantes
em todos os países tropicais; interpretar os dados químicos e granulométricos dos perfis de solos do Brasil;
apresentar a régua de ambientes de produção de cana-de-açúcar no manejo básico (régua pedo climática);
demonstrar os cálculos do valor da terra nua de uma
propriedade rural; exemplificar a evolução das produtividades de cana-de-açúcar ao longo de décadas com
base no manejo avançado; elaborar grupos de manejo.
Preço: r$ 120,00
Número de páginas: 271
Editora: FUNDaG
telefone: (19) 3739-8035
Website: http://fundag.br
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