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Acre

Sombreamento para controle da
antracnose em mudas de açaí-solteiro
Boas práticas no processamento
agroindustrial do açaí
Boas práticas na produção de amendoim
Cultivo de PANCs e plantas tradicionais
para uma alimentação saudável
Uso de drones no monitoramento
florestal
Uso da capineira para complementar a
dieta de bovinos leiteiros na seca
Estratégias para evitar a entrada da
moníliase do cacaueiro no Brasil
Aplicativo ajuda a identificar inimigos
naturais de pragas agrícolas
Uso de caixas de papelão para baratear
custos de reflorestamento
Bioeconomia: possibilidades de negócios
para o produtor rural
Secagem de frutos processo de extração
e refino de óleo de macaúba
Uso da biomassa como matéria-prima
agroindustrial
Elaboração de novos produtos
alimentícios a partir da tilápia
Manejo das oliveiras e das azeitonas para
produção de azeite de qualidade
Técnica de extração do óleo de pequi
para pequenos produtores
Vantagens do cultivo de cajueiro-anão
consorciado com pimenta
Espaçamento para clones de cajueiroanão da Embrapa
Avaliação de impacto da renovação de
pastagens no Mato Grosso do Sul
Sistema Gravataí aumenta ganhos na
integração lavoura-pecuária
BRS Anahí - cultivar de gergelim não
ramificado para cultivo adensado
Choque térmico em açaí para garantia de
alimento seguro
Compostagem para agricultura urbana
Nutrisolo – aplicativo para recomendação
de calagem e adubação
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Agrobiologia
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Agroindústria Tropical
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Agropecuária Oeste
Agrossilvipastoril
Algodão
Amapá
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Amazônia Ocidental

Cafeicultura como alternativa para
pequenos produtores do Amazonas
Recomendações para aumento da
produtividade de banana no Amazonas
Enxertia em viveiro de castanheira-dobrasil reduz tempo de produção
Fossa séptica traz saúde e saneamento
para áreas de várzea e mangues
Recomendação de variedades de
mandioca de mesa mais produtivas e
saborosas
Manejo de mínimo impacto para
aumento da produção de açaí
Mais açaí para a Amazônia
Recomendações para criação de matrizes
puras de pirarucu
Sistemas de criação de pirarucu em
cativeiro
Como iniciar um criatório comercial de
caititu ou cateto
Nova cultivar de pimenteiro-do-reino
livre de vírus
Pastejo rotacionado para aumento da
qualidade da forragem
Produção de biofertilizante a partir da
fossa séptica biodigestora
Planejamento da ILPF para sucesso
econômico
Produção de fertilizante alternativo de
baixo custo
Alternativas para controle de parasitas
em caprinos e ovinos
Uso de alimentos concentrados para
caprinos e ovinos
Recomendação de sorgo para caprinos e
ovinos no semiárido
Adequação da propriedade rural ao
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
Manejo do cultivo da mandioca no
Cerrado
Recuperação e manutenção da
produtividade da pastagem no Cerrado
Novos clones de seringueira para o
Cerrado
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Arroz e Feijão
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Clima Temperado

Novas cultivares de arroz para sistemas
sustentáveis
Como obter certificação de propriedade
agroflorestal
Régua de manejo para melhor
produtividade em pastagens BRS Sul
Contribuição da ILPF para pequena
propriedade
Resultados do projeto Balde Cheio na
pecuária do Maranhão
Software para análise econômica das
plantações de erva-mate
Softwares para orientação de manejo e
adubação de erva-mate
Desmama precoce de bezerros aumenta
20% prenhez de vacas
Vantagens da “Carne Carbono Neutro”
Cultivares de alface tolerantes a altas
temperaturas
Grão-de-bico: alternativa de cultivo para
o Cerrado brasileiro
Produção e consumo de PANC –
hortaliças não convencionais
Sistema web ajuda na recomposição
ambiental
Aplicativo Códex ajuda na adequação ao
Código Florestal
Tecnologia de análise de solos com
inteligência artificial e laser
Manejo e práticas culturais da bananeira
tipo terra
Produção de farinha de banana da terra
verde
Principais práticas de cultivo de mandioca
para agricultura familiar
Manejo de abacaxizeiro para produção de
mudas de qualidade
Como planejar um pomar cítrico
Manejo integrado da fusariose em
bananais
Práticas conservacionistas integradas em
canaviais
Biomonitoramento da qualidade da água
em viveiros de tilápia
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Informática Agropecuária
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Instrumentação
Mandioca e Fruticultura
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Meio-Norte

Boas práticas na colheita e
processamento do mel de abelhas
Controle de pragas e doenças com óleos
essenciais
Tipos de sistemas de produção de
galinhas caipiras
Nova variedade de arroz vermelho BRS
901
Agropecuária, serviços ambientais e
sustentabilidade
Prevenção de micotoxinas no
armazenamento do milho
Linhagem Lemgruber: Nelore mais
adaptado ao Pantanal
Bezerros desmamados sem estresse são
menos reativos
Passo a passo para tomada de decisões
no controle da cigarrinha
Ferramentas para redução de riscos na
implantação de pastagens
Cuidados para o aumento da
sobrevivência de cordeiros
Desmistificação do consumo de carne
ovina
Controle da verminose para melhorar a
produtividade do rebanho
Bem-estar animal na ovinocultura
Como aumentar a produtividade do
cultivo de mandioca
Como obter sucesso com a criação de
peixes ornamentais
Tecnologias para o aumento da produção
de manga
Benefícios do Sisteminha Embrapa em
comunidades rurais
Manejo de pastagens nativas na
Amazônia
Como fazer a irrigação na cultura da
banana
Instalação de hortas em quintais urbanos
Método Famacha para controle de
verminose em ovinos
Cultivo de PANCs para a alimentação
diária
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Roraima

Vantagens do cultivo de soja em sistema
iLP
BRS Guaraçá - porta-enxerto para
goiabeira tolerante ao nematóide das
galhas
Manejo integrado de pragas do meloeiro
Inoculação e coinoculação aumentam a
produtividade da soja
Como evitar o desperdício na colheita de
soja
Biosseguridade nas granjas produtoras de
ovos
Destino correto dos animais mortos nas
propriedades
Uso de cobertura morta garante cultivo
sustentável de coco
Como evitar a ameaça de pragas
quarentenárias em coqueirais
Consórcio de braquiária com milho
melhora o solo e a produtividade da soja
Como produzir capim-elefante irrigado
Como criar galinhas de capoeira em
quintais
Conservação de forragens para o gado
Considerações sobre a dessecação do
trigo na pré-colheita
Redução de custos no cultivo de trigo
Abelhas como agentes de polinização de
macieiras
Benefícios das telas antigranizo no cultivo
da macieira
Como fazer a irrigação da macieira
Importância da adubação orgânica na
implantação de vinhedos
Manejo de solos com alto nível de cobre
na cultura da videira
Importância da irrigação na produção de
uvas de mesa
Benefícios da plasticultura na viticultura
de clima temperado
BRS Bibiana: nova cultivar de uva para
vinhos brancos
BRS Melodia: uva sem sementes para
clima temperado

Semiárido
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Uva e Vinho

Manejo do parreiral em geadas fora de
época
Uso de leveduras em vinhos com
indicação geográfica
Manejo de cochonilhas em palma
forrageira
Fruticultura de clima temperado:
alternativa de diversificação econômica

Uva e Vinho
EMPARN
EPAMIG
EPAMIG

Produção de flores comestíveis para
nicho de mercado gourmet

