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TEMAS SELECIONDADOS
Março
Camalhões de base larga são alternativa para diversificação de terras
baixas no Sul do Rio Grande do Sul
Manejo da palha do arroz melhora fertilidade do solo em Tocantins
Sistemas agrícolas consorciados garantem segurança alimentar e
nutricional para agricultores familiares
Abril
Boas práticas de higienização em tanque de expansão de leite
Manejo integrado da fusariose da bananeira
Tecnologia para vinho espumante tinto com uvas de região temperada
de altitude
Cultivar de gergelim não ramificado para cultivo mecanizado
Maio

Clima Temperado
Arroz e Feijão
Cocais
Agroindústria de
Alimentos
Meio Ambiente
Uva e Vinho
Algodão

Milho branco tem potencial para produção de farinha sem glúten
Serra da Mantiqueira se destaca por produção de azeite de qualidade
Como legalizar vinho colonial
Suínos em família é alternativa para produção sem antimicrobianos
Técnica propicia parto duplo em ovelhas
Junho

Clima Temperado
EPAMIG
Uva e Vinho
Suínos e Aves
Tabuleiros Costeiros

Sistema sustentável e alternativo para a criação de galinhas caipiras
Como obter indicação Geigráfica para vinhos
Impactos da Indicação Geográfica da Farinha de Cruzeiro do Sul
Sistema automático de pesagem ajuda a monitorar rebanho
Uso de laser e inteligência artificial para análise de solos
Julho

Cocais
Uva e Vinho
Acre
Gado de Corte
Instrumentação

Práticas e manejo para conservação de bacias hidrográficas
Resistência de plantas daninhas a herbicidas preocupa agricultores
Utilização de dejetos bovinos na produção de biogás
Manejo do solo aumenta produtividade da cana-de-açúcar no Cerrado
Agosto

Meio Ambiente
Milho e Sorgo
Gado de Leite
Cerrados

Banana da Terra verde produz farinha nutritiva
Trio da produtividade aumenta produção de mandioca no Tocantins
Choque térmico nos frutos de açaí para garantir um alimento seguro
Alternativas para nutrição de tambaqui em piscicultura
Desmama racional melhora bem-estar animal
Setembro

Mandioca e Fruticultura
Pesca e Aquicultura
Amapá
Amazônia Ocidental
Pecuária Sudeste

Porta-enxerto para goiabeira tolerante ao nematoide das galhas
Impactos das boas práticas agrícolas do Rio-Rural
Solos em sistemas integrados têm mais qualidade

Semiárido
Solos
Pecuária Sudeste

Manejo de açaizais nativos aumenta produção de frutos
Outubro

Amazônia Oriental

Integração Pecuária-Floresta: uma nova opção para o produtor do sul
Práticas conservacionistas integradas para maior sustentabilidade da
produção canavieira
Pimenteira-do-reino livre de vírus
Importância de sementes forrageiras para a produção pecuária
Novembro

Pecuária Sul

Recomendações para aumento da produção de manga no Tocantins
Guardiões da agrobiodiversidade: saberes tradicionais conservando
riquezas
Mandioca de alto rendimento para uso industrial no Nordeste

Ruraltins

Portal facilita acesso a dados geoespaciais da Amazõnia
Importância da conservação da biodiversidade para a pesquisa
Dezembro
Inoculação e coinoculação aumentam produtividade da soja e de
gramíneas
Melhoramento genético do gado Nelore no Pantanal
Pasto sobre pasto – Estratégias para a estabilidade forrageira

Meio Ambiente
Amazônia Oriental
Pecuária Sul

Agroindústria Tropical
Mandioca e Fruticultura
Informática
Agropecuária
Agroindústria Tropical

Soja
Pantanal
Pecuária Sul

