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a
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de

Newton.

Naturalmente, alguém um dia irá reexaminar
minhas próprias ideias. Se isto não acontecer
haverá uma falha grosseira em algum lugar."
Albert Einstein (1879-1955)
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para ser insignificante"
Charles Spencer Chaplin (1889-1977)

8

SUMÁRIO
RESUMO........................................................................................................................ 11
ABSTRACT .................................................................................................................... 13
LISTA DE FIGURAS....................................................................................................... 15
LISTA DE TABELAS ...................................................................................................... 19
1

INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 21

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 25

2.1

Origem, classificação e descrição botânica ...................................................... 25

2.2

Características morfológicas e propriedades da planta..................................... 26

2.3

Expectativas para o pinhão manso ................................................................... 27

2.4

Produção de mudas em tubetes........................................................................ 28

2.5

Produção de mudas em estufa.......................................................................... 30

2.6

Lisimetria e evapotranspiração.......................................................................... 31

2.7

Automação da irrigação .................................................................................... 32

3

MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 35

3.1

Estrutura experimental ...................................................................................... 35

3.2

Bancadas lisimétricas........................................................................................ 36

3.3

Células de carga das bancadas lisimétricas...................................................... 38

3.4

Características físico-químicas do substrato e da água .................................... 39

3.5

Análises e escolha das sementes ..................................................................... 40

3.6

Semeadura e irrigação ...................................................................................... 45

3.7

Manejo automatizado da irrigação .................................................................... 46

3.8

Delineamento experimental ............................................................................... 48

3.9

Parâmetros de qualidade avaliados .................................................................. 49

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

