LISTA DE TRABALHOS SELECIONADOS PARA
APRESENTAÇÃO ORAL
Área 1 - Evolução no uso de substratos
009 - Avaliação de dois substratos minerais (basaltos) para uso em aquaponia – Media Based System
015 - Retenção de água em substratos com hidrogel e adubação
Área 2 - Análise de substrato
005 - Biochar de lodo de esgoto anaeróbio como matéria-prima de substratos na produção de mudas de tabaco
0025 - Caracterização física de substratos a partir da centrifugação de amostras
0086 - Potencialidade do biocarvão de bagaço de cana-de-açúcar para uso como substrato para produção de mudas
Área 3 - Comportamento das plantas sob condições de cultivos intensivos
75 - Utilização de substratos para aumentar a qualidade dos minitubérculos de batata e viabilidade econômica
88 - Métodos de manejo do solo e da planta no cultivo sucessivo de tomate em estufa, em Caçador, SC
97 - Crescimento inicial de mudas de bracatinga em função de diferentes substratos comerciais.
Área 4 - Produção orgânica em sistemas com uso de substratos
0001 - Formulação de substratos orgânicos à base de gongocomposto destinados à produção de mudas de pimentão
Área 5 - Novas tecnologias na produção de mudas
0004 - Correção de pH do substrato através de solução de fertilização
Área 6 - A biotecnologia e o cultivo em substratos
0019: Inoculação de Bradyrhizobium sp. e uso de fertilizantes de liberação controlada em sementes de bracatinga (Mimosa
scabrella Benth.) favorece a germinação em viveiro
0039 - Concentrações e formas de aplicação de substâncias húmicas na aclimatização de mirtileiro Woodard
0072 - Produção de milho forragem sob efeito de biofertilizantes e diferentes substratos
Área 7 - Irrigação e fertirrigação
0029 - Efeito de polímero hidroretentor nas características físicas de substratos
0061 - Produção de mudas de couve-flor em diferentes substratos e regime de irrigação
0076 - Uso de sensores Irrigás® no manejo autônomo da fertirrigação do tomateiro cultivado em substrato
Área 11 - Outros
0093 - Enraizamento de estacas de coração-magoado submetidas a diferentes substratos
0016 - Produção de mudas de Alternanthera hirtula (Mart.) R. E. Fr. em diferentes substratos

