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ATUALIZAÇÃO AGRONÔMICA

EM AGRICULTURA CONSERVACIONISTA

Compactação e adensamento de solos manejados sob plantio direto: origem, ocorrência, caracterização, riscos, danos, 
solução e prevenção - José Denardin - Embrapa Trigo

Adubar sem degradar - Leandro da Silva, Fábio Mallmann e Gustavo Brunetto - UFSM

Intervalo - Café

Atividade biológica e manejo da cobertura para o aumento da infiltração de água no solo - Rodrigo Jacques e Sandro 
Giacomini - UFSM

Coexistência: Associação Brasileira de Estudo das Abelhas - Ana Assad - A.B.E.L.H.A.

Oficina pedologia: Identificação e interpretação dos solos a campo - Fabrício Pedron e Ricardo Schenato - UFSM

Oficina física do solo:
Visualização da infiltração em diferentes manejos de cobertura - Dalvan Reinert e Paulo Gubiani - UFSM

Intervalo - Café

Manejo do solo e de plantas de cobertura - Madalena Boeni - DDPA

Manejo da água em sistemas agrícolas - Jean Minella - UFSM

Quinta-feira, 27 de junho de 2019
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Apresentação da estratégia de trabalho

Capital humano x Tecnologia - Jorge Lemainski - Embrapa Trigo

Agricultura conservacionista - conceitos e preceitos - José Denardin - Embrapa Trigo

Intervalo - Café

Fragilidades e potenciais dos solos da região da metade Sul do RS - Ricardo Dalmolin - UFSM

Diagnóstico, recomendações para a redução da compactação do solo e aumento da infiltração da água Dalvan Reinert  - 
e Paulo Gubiani - UFSM

Quarta-feira, 26 de junho de 2019

Oficina de biologia do solo: Métodos de quantificação do efeito biológico e demonstração dos efeitos de plantas de 
cobertura - Rodrigo Jacques, Zaida Antoniolli, Sandro Giacomini e Celso Aita - UFSM

Oficina química e fertilidade do solo: Práticas de calagem e adubação no contexto da conservação do solo - Leandro da 
Silva e Fábio Mallmann - UFSM

Oficina de conservação do solo: Visita na área da Madame - Jean Minella - UFSM

Oficina de conservação do solo: Técnicas para o controle de escoamento - Jean Minella - UFSM

Oficina de conservação do solo: Exercício prático de locação e dimensionamento de terraços - Jean Minella - UFSM

Intervalo - Café

Oficina de conservação do solo: Exercício prático de locação e dimensionamento de terraços - Jean Minella - UFSM
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Sexta-feira, 28 de junho de 2019
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