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APRESENTAÇÃO

O manual visa fornecer aos usuários do Sistema, dados

re levantes

sobre a estrutura e utilização do Banco de Bibliografias da EMBRAPA-BaBi.
Espera-se que, de agora em diante, o BaBI venha a ser

"
com ma I or frequêncl
a, con tri bui ndo at i vamen te pa ra o rre I hor

uti lizado

nvo I vi men to das

pesquisa técnico-cientrficas ligadas à agropecuária.
Foram introduzidas algumas modificações julgadas
tentativa de propiciar maior dinamismo ao Banco de Bibliografias.
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rias,

na

SUMIIIO
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EMBRAPA
BANCO DE BIBLIOGRAFIAS - BaBI

1. I NTROOuçAo

o

Banco de Bibliografias é um Serviço do Sistema de Informação Téc

nico-Cientfflca da EMBRAPA-SITCE, que tem por finalidade reunir e armazenar bl
bllografias na área das ciências agropecuárias e afins. Ele desenvolve

suas

atividades em três linhas de ação: atividades de execuçao a nível

central-

010, a nfvel descentralizado - unidades do SITCE, e atIvidades de

cooperaçao

envolvem instituições fora

do SISTEMA EMBRAPA.

2. OBJETIVO

1. Fornecer ao usuário as Informações que facilitem o acesso a

do

cumentaçao existente sobre ciências agropecuárias e afIns.
2. Evitar duplicidade de esforços na elaboração dos

levantamentos

bibl iográficos.
3. Evitar duplicidade de pesquisa.
~.

Promover a difusão e o intercâmbio de bibliografias entre

as

instituições.

3. EST RUTURA

o

BaBI é constituído de bibliografias sinaléticas ou analíticas.

Atualmente. o Banco compõe-se de, aproximadamente, 4500
fias, totalizando 1.900.000 referências bibliográficas. na área de
agropecuárias e afins.
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bibliogr~

ciências

EMBRAPA
1;.

ORGANIZAÇÃO

As bibliografias recebem um tratamento simples de registro
1) e sao arquivadas em pastas suspensas em arquivos verticais ou em

(anexo

estantes,

quando forem mui to vo 1 umosas.
são recuperadas através de dois catálogos, de título e de assunto,
que re.retem ao nümero da pasta referente ao assunto, que recebe cada bibl

iogr~

fia quando incorporada ao Banco.

5. COLETA DE BIBLIOGRAFIAS

O BaSi é alimentado, a nível de SITCE, através

de

bibl iografias

elaboradas nos SIDs pelos biblíotecârios e/ou auxiliares treinados, e

remet i

ao 010 para registro e disseminação.
São também geradores de bibliografias para o Banco, os órgãos
cionais, internacionais, regionais, além das institui

na

convenentes e

empr~

sas estaduais 1 i gadas à EMBRAPA, através de convêni.os, permuta e doação

de

5

docurnr::n tos.

o

próprio Departamento de Informação e Documentação - 010,

dentro

de suas limitações, contt.ibui para o enriquecimento do Banco através de biblio
grafias elaboradas pelo seu corpo técnico.
periodicamente, são analisados boletins de documentação,
cos

periôdl

cnico-científicos, livros e abstracts, e extraídas as bibliografias.

Es

tas bibliografias, quando significativas, são também incorporadas ao Banco.

6. ATRIBUiÇÃO DAS UNIDADES

A estrutura da Empresa e composta de três Centros de Recursos,
Cen t ros
\~

alizados e 14 Unidades de Pesquisa de

~bito

Estudual -

18

UEPAEs,

Empresas Estaduais e 30 pólos internacionais e 110 instituições Nacionais.
Aos Centros de Recursos coube a responsabi lidade de ser

depos i t~

rios globais. Possuem o maior acervo bibliográfico do Sistema, por isso
constituem nos principais disseminadores da Informação.
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Aos Centros Especializados coube a função de servir como

Centro

de Anã li se de I n formação e ge rar i n formações técni co-cientí f i cas sob re

vários

produtos. Assim, passam a contar com um acervo capaz de propiciar subsídios
ra o

p~

de suas funções.
As UEPAEs e UEPATs coube a finalidade de pesquisar

tecnologias

do(s) produtos(s) regional(is) sobre ols} qual{is} desenvolve a sua linha
pesquisa.

de

Ao DID ficou a responsabi lidade de promover, estimular, coordenar,
organizar e administrar o SiTCE.
Com base nesta estrutura, o DtO passou a organizar a Col

Bási

ca que comporia o Acervo Bibliográfico dos Centros de Recursos, Centros

Nado

nais, UEPAEs e UEPATs.

7. ELABORAÇÃO DE BiBliOGRAFiAS
7.1. Nos SIDs (nível descentral izado)

Devido ã estrutura da Empresa, as bibliografias, "a priori", devem
ser elaboradas nos SiOs das próprias Unidades solicitantes, tomando-se como
se as obras de referências, abstracts. bibliografias especializadas

b~

nacionais
enriqu~

e internadonais e bibliografias de bibliografias. Podem, também, ser
cidas através de obras existentes no acervo.
Ao receber do pesquisador o pedido de elaboração de uma

bibliogr~

fia, informe-se com ele do assunto desejado. Peça-lhe esclarecimentos
às palavras-chaves, período cronológico que deve

quantos

abranger a pesquisa, âmbito

lingUístico, aspectos históricos, econômicos e finalidade da pesquisa. Uma vez
esclarecidos esses itens, consulte uma obra especializada para certificar-se da
compreessao do assunto desejado. Verifique um sistema de classificação

quanto

à indexação dos assuntos, como também a lista de cabeçalho de assunto para
nhecimento dos termos mais usados. Assegure-se, também, da existência ou

co
nao

desta bibliografia no BaBi (anexo 2).
Esgotados todos os pontos e nao havendo recursos bibl iográficos di~
poníveis, o formulário "SOLICITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS" (Anexo 3),
devidamente
preenchido, deverá ser encaminhado ao DIO que dirigirá a solicitação a um
tro SiD que tenha maior disponibilidade de acervo, ou a uma instituição
nente, órgão nacional e/ou internacional.
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A retrospectiva de busca da informação, deve abranger um
de cinco anos. Esse período, porém, se

perí oóO

flexível, quando não houver

Informa
ção 1ndexada sobre o assunto pesquisado ou este não apresentar re1evância
óe
qualidade e quantidade na informação.

7.2. No 010

o

nível central
010,

ao receber a "S0llCITAÇM

DE

BIBLIOGRAFIAS", verificará

no

BaBi a existência de bibliografias similares. Em caso positivo, as

bibl i09r~
fias serão enviadas imediatamente ã Unidade solicitante, o que ocasionará pro~

to atendimento aos usuários.
Verificada a não-existência dessas bibliografias, sera

estudada a

possibilidade de atendimento pelo SIO/DIO, levando-se em consideração a especl
ficidade de seu acervo bibl iográflco.
Constatada, mais uma vez, a impossibilidade de atendimento,

serao

tomadas providencias junto aos orga05 nacionais, internacionais e instItuições
convenentes, já citadas no item 7.1, parãgrafo 3.

8. ARRANJO DAS BIBLIOGRAFIAS
8.1. Bibl i

fafias Curtas

Denominamos "Bibliografias Curtas", aquelas que constituem um !rejo
rápido de informação ao pesquisador. são elaboradas para servir de apoio

aos

projetos e pesquisas desenvolvidos pela Unidade.
São arranjadas como segue:
8.1.1. Referenciadas segundo as Normas de Referências

da ABNT (NB-66).

Bibliográficas
~ f {I .

8.1.2. Ordenadas, alfabeticamente, em ordem crescente.
8.1.3. Dati lografadas de forma legível, tomando-se o cuidado de

nao

partir a informação ao mudar de página.
8.1.4

Anexar a bibliografia o formulário "ACOMPANHAMENTO DE BIBLlOGRA
FIAS" V.nexo It), onde estâo contidos dados relevantes para

com

preensão da bibliografia, que são: nome da unidade, nome do

bl
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bliotecário responsável, título da bibliografia, data de

elabo

ração, período de abrangência, p,,j'avras-chaves.
Estas informaçôes devem conter no máximo, 50 referências bibl io
gráficas, não sendo necessário a elaboração do índices de

.'lU

tor, assunto e geográfico.
8.2. Bibliografias Especializadas por Assunto
são bibliografias elaboradas com o objetivo de divulgar

informa

çoes de interesse na área de ciências agropecuárias e afios.
Estas bibliografias constituem um dos prinei

is veículos de divul

gaçao do BaS i .
A organização das bibliografias deverá ser feita da seguinte manei
ra:
B.2.1. Arranjo

são arranjadas alfabeticamente, por assunto e, dentro de cada

as

sunto, alfabeticamente, por autor/trtulo, em ordem crescente.
Poderão ser utilizados outros tipos de arranjos tais como: cronoló
gico, geográfico e sistemático, desde que, devidamente justificados e com

p~

via autorização do 010.
8.2.2. Referências

Os documentos deverâo seguir as normas de referência bibliográfica
adotadas pela EMBRAPA.

8.2.3.
B.2.3.1. Tndices

As bibliografias deverão apresentar três índices: autor, assunto e
geográfico.
a) autor: deverão ser relacionados todos os nomes de autores
xad05 nas bibliografias, em ordem alfabética, com o

inde

respectivo

numero da referência;
b l _a':;"S;;...:::.,-t.;;;.o :

de aS5 un tos deve rão
VINCULADA AO MINISH~AIO OA AGRICULTURA
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a orientação até então utilizada pela Area de Resumos Informat!
vos.
c) Geográfico: deverão constar, neste fndlce, somente aqueles lug!!.
res que sao citados no título do trabalho, como local da reáli
zação da pesquisa, remetendo sempre para o número da referência.
hlerár
A organização deverá ser feita, obedecendo a uma linha
quica de pars, estado, cidade, munlcTpios e microrregiões.
EX I Bras! 1-0027. 0029
Rio Grande do Sul-OOI7, 001B, 0019
Pelotas-003S
Santa Karia-0056, 0058
Estados Unidos-003S, 0038
Flõrida-0095. 0099

8.2.3.2. A bibliografia deverá trazer:

-

aJ Falsa folha de rosto, com apresentaçao con5 tan to 50
mente do título do trabalho.
b) Verso da falsa folha de rosto:
Ficha catalográfica, tendo embaixo o indicador
copyright da EMBRAPA.

do

c} Folha de rosto, trazendo o logotipo da instituição,
cabeçalho, título da bibliografia, nome does) autor
(es). Editor, local e ano de publicação.
d) No verso da folha de rosto deverão constar os

ende

reços da Unidade responsável pelo trabalho e
010, para onde deverão ser dirigidos os pedidos
exemp lares da bl b Jiógrafia, bem como i ndi cação

do
de
de

que os documentos indexados na bibliografia poderão
ser solicitados diretamente á Unidade. Recomendamos
notas breves e claras.
e) No Sumário é necessário incluir todos os grandes

e

pequenos assuntos abrangidos pela bibliografla mais
Citar
a indicação de que o trabalho traz rndices.
todos eles. Sugerimos verificar se os assuntos ind!
xados na Bibliografia correspondem aos que estão re
lacionados no Sumário.
VINCULAOA AO MINISTER'O OA AGRICULTURA
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f) APRESENTAÇAo DA BIBLiOGRAFIA
~

o espaço a ser utilizado para indicar informações

relativas ao produto enfocado, ao trabalho
do pela Unidade e ã importância para a

elabora

comunidade

cientTfica.
S uge r i roos que a apresentação seja assinada pelo Che
fe da Un idade ou por outra pessoa de destaque
den
tro da area.
g)

Nela deve
leta

constar dados explicativos sobre a

co

documentos, período abrangente da pesquisa,

arranjo, número de referências, agradecimentos e ou
tros assuntos considerados de importância. Em
tese, a introdução seria o que chamamos de

,

Sln

histórl

co da bibliografia.
Deverá ser assinada pelo autor ou por alguma pessoa
influente na área desde que esta seja colocada

a

par dos dados Incluídos, e que concorde com as

in

form"ç<les con t i das.
Obs.: Outras informações, tais como,
agradeci mentos

pensamentos.

i a i 5 notas exp 1i cat i vas,

deve

rão es ta r loca li zadas após a fo I ha de ros to e ao tes
do sumâri o.
8.2.4. Dati lografla da Bibliografia

cont í nua
m; lha
dígitos, sempre que a bibliografia atingi r a casa dos

As referências deverão ser dati lografadas em numeraçao
contendo quatro

res em n? de referênci as indexa
Ex]: 0001, 0002, 0008, 0030, 0119. 1220 etc.
E deverão conter tres dfgitos sempre que a bibliografia atingi r
casa das centenas.
E~:

001, 009. 030, 100

O processo dati lográfico deverá

segui r as seguintes normas:

8.2.4.1. Uti lizar máquina IBM
tl.2.4.2. Usar esfera Artisan Pit 12
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8.2.4.3. Deixar espaço 1,5 entre as 1 inhas
8.2.4.4. Deixar 2 retornos de carro como espaço entre as

refe

rênci as

8.2.4.5. O gabari to a ser uti 1 izado e o do modelo anexo (anexoS).
Não aceitamos bibliografia que venha datilografada

em

folhas que não sejam as indicadas.
impre~

As instruções para utilização do gabarito estão
sas na própria folha e deverão ser seguidas

rigoros~

me nte.
Para melhor compreensao:
a) só poderá ser utilizado para datilografia de textos,
o espaço correspondente à área com traço interminen
te;

b) o espaço entre o "Título do Assunto" e o irifcio

da

numeraçao e destinado ã colocação de tftulos;
c) o espaço ao final da página entre a linha

i ntermi

nente e o traço contínuo é destinado ã numeração de
pagina.
d) o traço contínuo na margem esquerda, a altura
linha 21, é utilizado para indicar ao

da

dati lõgrafo

que ele ai nda possui mais 5 1 inhas ou espaços
dati lografar.

para

Obs. : 50 I i ci tamos as Un idades que NÃO pagi nem as bi
b 1iografi as.
8.2.4.6. A bibliografia deverá ser encaminhada ao DID

acompanh~

da de todos os e I emen tos ma i s a s uges tão da co r a

se r

utilizada na impressão da bibliografia.
8.2.4.7. A correção dati 10gráfica_ deverá obedecer as

seguintes

normas:

a) não uti l!zar lápis-borracha, borracha, líquido

cor

reti vo etc.
b) a fita corretiva 50 poderá ser utilizada quando

o

papel está em uso. Uma vez retirado da máquina,

50

licitamos que as correçoes sejam feitas atravês

de

etiquetas autoadesivas.

VINCULADA AO M!NIST~R!O DA AGRICULTURA

8.2.5. Formato da Bibl iografia
A apresentaçao do volume deverá ter no formato final:
8.2.5.1. 14,5 x 20,5 (fechado), tamanho este que corresponde ao
formato arrericano, econômico e prático no manuseio (ver
tamanho BIBLIOGRAFIA BRASILEIRA DE BATATINHA)
0.2.5.2. I~ capa deverá ter o mesmo leiaute da BIBLIOGRAFIA BRA
SILEIRA DE BATATINHA, observando:
a) título da bibliografia
b) ano de edição da publicação
c) cabeçalho padrão da Empresa
d) cor da impressão do volume
8.2.5.3. 2<:' capa
Manter o mesmo leiaute e as mesmas mensagens.

Alterar

somente a cor, que deverá ser a mesma escolhida para a
publicação no todo.
8.2.5.4. 3.a capa
Manter o mesmo leiaute e as mesmas mensagens.
Alterar somente a cor, que deverá ser a mesma

escolhi

da para a publicação no todo.
8.2.5.5. 4~ capa
Manter o mesmo leiaute da BIBLIOGRAFIA BRASILEIRA

DE

BATATI NHA.
As alterações e introduções de informações na mensagem
que compõe a 4~ capa da publicação, caberá ao DID

in

troduzi-las.
8.2.5.6. Lombada
Deverá trazer, por extenso, o título da

Bibliografia,

seguido do logotipo da Empresa.
Lembramos que o título da Bibliografia e o logotipo.

n~

da deverão constar na lombada, quando esta não possui r
espessura suficiente.
ATENÇÃO: A responsabi lidade do conteúdo,

d~ti

lografia

e apresentação das bibliografias é totalmente da Unida
de e dos autores do trabalho.

VINCULADA AO \'!INtSTER10 DA AGFUCUL TURA
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8.2.6. Impressão e Divulgação
8.2.6.1. Impressão
a) Pelo DID
A impressão se

feita, toda vez que a Unidade

não

dispuser de recursos e/ou condições gráficas
tal. Nesse caso,

O

para

item B.2.4.6. deverá ser obedeci

do.

bJ Pe la Uni dade
Quando a impressão for executada pela Unidade,

as

normas de elaboração e apresentação da bibliografia

NÃO poderão ser alteradas nem modificadas.
nao se

rmi'tido para divulgação das

Também
bibl iogr,'!.

fias, a uti lização de nenhuma das séries de divul
ção já aprovadas e inseridas no Manual de

Pub li

ca

ções. E necessário manter a padronização.

8.2.6.2. Divulgação
Em ambos os casos, a divulgação será feita pelo DID
pela Unidade. Qualquer que seja a tiragem da

e

publica

çao, metade pertence ao DID - Are a de Intercâmbio
metade, ã Unidade ou Unidades responsáveis pela

e

publl

A parte referente ao DID será uti lizada para distribul
ção a todas as Unidades, Empresas Estaduais e Institui
çàes Convenentes, doação, permuta e venda.

A parte referente à(sl Unidade(s) deve

ser uti lizada

para promoção da Unidade e do produto, podendo

ser

através de doação e/ou permuta. Deverá também ser

uti

lizada para venda, com lucros repassáveis para a Unida
de.
Havendo necessidade, o DID solicitará ã Unidade o

en

vio de exemplares para completar o seu estoque.
Quando se tratar de congressos, simpósios,

palestras,

solicitamos à{sl Unidade(s) que entre(m) em contato oom
publi~

o DID para entendimentos relativos ã venda das
çoes. Quando a Bibliografia for editada cOm

recursos

da Unidade, fica a critério desta o valor a ser
V1NCUlADA AO MIN1STER10 DA AGRICUL TURA
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pulado para a venda. Pedimos, entretanto, Que

comuni

quem ao DID, o valor atribuído, como também remetam a
Area de Intercâmbio a ti ragem a ele
t i nada.

9. SOLICITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS

DID

9.1.

Através do formulário "SOL! CITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS", quando certi
ficados da impossibilidade de atendimento pelas Unidades.

9.2. Pelas Instituições Convenentes ao DIO
Através do formulãrio "SOLICITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS"

9.3. Por Instituições Não Convenentes
$0 I i

ci

t

diretamente ao Departamento, informando o nOme da

pe~

soa e/ou instituição solicitante.

la.

LARIO

A necessidade de desburocratização de papéis e assinaturas é
tante dentro da nova estrutura da Empresa. Acompanhando essa fi losofia,

coos
pass~

mos a uti lizar o formulário "SOLICITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS" para:

10. J 50 I i ci t ação de ~2.E''2!3.'!2

um Levantamento Bibliográfico (Anexo 6)

10.2. Solici tação de bibliografia(s) já existente(s) no Banco (Anexo 7)
Os pedidos de envio dos formulários deverão ser feitos diretamente
ao Departamento.

VINCULADA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA

EMBRAPA
11. DIVULGAÇAO DO BANCO DE BIBLIOGRAFIAS

A divulgação do Banco é feita através de Boletins Informativos ela
borados pelo 010, informando os usuários sobre as bibliografias indexadas
Banco.

VINCULADA AO MINISTf::RIQ DA AGRICULTURA

no

EMBRAPA
BIBLIOGRAFIA

01. ACOSTA HOYOS, L.E.

Sistema de Informação técnico-científico da EMBRAPA -

"SITCE". Brasília, EMBRAPA. 010, 1976. 28p.

02. ARAOJO, Z.G. de.

Guia de bibliografia especializada.

Associação Bras; lei ra de Bibl iotecários, 1969. Z07p.
si lei ra de Bibl iotecários. Coleção Di

Rio de Janeiro,
(Associação Bra

ti ca, 3J

03. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA, Brasília.

Organização dos

Setores de Informação e Documentação das Unidades Descentralizadas da
EMBRAPA, como componentes do SITCE.

Oq. FIGUEIREDO, L.M. & CUNHA, L.G.C. da.

Brasília, 1976. ZOp.

Curso de bibliografia geral.

Rio de

Janei ro, Record, 1967. 144p. i 1.

05. PI.NTO, A. de A.

Con~rílJt)rção a formação e desenvolvimento de coleções

pa ra o Si s tema de I nfo rmação e Documen tação da EMBRAPA.
EMBRAPA. DI D, 1976. 12p.
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EMPRESA BRASILEIRA DE PESGlUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
lEPAlUAMiM'O IE mro~ E OO<J.J't>ENTAÇAO - DID

SOLICITAÇÃO IE BIBLIOGRAFIA

1.

~:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. ASPECI'OS: ( ) ESTATfSTHD
( ) msrORHD
( ) EXPEIIDENI'AI.

( ) EOJ'ltMHD
( ) n:CNICD-CIENTfpHX)
( ) POLfTIOJ

eurno: ________________________________

3. PALAVRAS OiAVES OU sINl'J.!lMJS QUE POSSAl>t FACILITAR A PROaJRA IE INRlRMAÇAo

4. IDleJiAS: ( ) INGLbs

( ) ESPANHOL

( ) ALEMÃO

( ) ITALIANO

( ) FRAN~

( ) OO!RO:

-------------

S. FERreoo <::R(l\!QI1!GIOJ IE INTERESSE PARA PESQUISA:

6. 00l'RAS INRlR'fA(XjES : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

'I. SlLICITANTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
8. OODAIE

(}lJE

TRABALHA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DATA:
VINctll..AOA AO ""N'ST~RIO 0.0. AGRICULTURA

/

/

BRASILEIRA DE _PESQUISA AGR9PECUÃRIA - EMBRAPA
~~ EMPRESA
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇAO E DOCUMENTAÇAO - DID
UNIDADE: CNPSoja
BI8LlOTEcXRIO: Leocádia M.Ftitscher
DATA: 16. 1 O • 81
TITULO: Comportamento e biologia de: Cassia
.!E.' • Ca50sia tora.

Cassia ocidental i! e Cas50ia obtusifolia.
FONTES PESQUISADAS

PALAVRAS-CHAVES

ANO

Weed Abstracts

1973-1981

50j adIes umo 50 lnfol:'mativos

v.l

-

v.4

Cassia sp.
Cassia to.ra
Cassia ocidentali!!

Acervo do 51D

Cassia obtusifol:1a
sicklepod
dledegoso
mata pasto
coffe senna

IDlOMA(S) :lng •• Port.
LIMITE GEOGRÃFICO: lnt./Nac.

PERIODO DE ABRAG~NCIA:1971-1961

REFERENCIAS RECUPERADAS: 25
08S: Solicitado por Clara Beatriz Hoffman Campo
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(26 linhas mal. Htulo
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à gráfica (numeraç/Io
de página).
Da forma alguma dlll/srá
IIIf ultrapalllldo o limita
da composição.
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EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
IEPARTAf.ENTO
lNRJRHAÇÃD E roCllMENTAÇAO - DID

SOLICITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIA

1. ASSU\1D:

INFLUENCIA DA IRRIGAÇÃO NO FLORESCIMENTO DA CANA-DE-AÇUCAR

2. ASPECfOS: (

1

ESTATfSTICD

(xl EWN{)!I co

( ) HISTÓRI CD

(x) T!CNIco-cIE~TrFICO

(XJ EXPERIMENTAL

( 1 POLITICD

OIJ:rRO:

3. PALAVRAS llio\\"ES OU sIN01\nos QUE POSSAf.1 FACI LITAR A PROCURA DE I'\FOR\tt..Ç.~
Cana de açúcar - Florescimento - Irrigação
Sugarcane - FLowering - Irrigation

4. IDI Q\lAS: ( ) I?-<GLES

(X) ESPA\110L

( ) ALEMÃO

( 1 ITAi I..v-JO
(xl OUTRO'

(X) FRA"lC!S

S. PERrom CRONOWGl CO DE ll"iTERESSE PARA PESQUISA:

1970-1981

Centro de Informações - IAA/PLANALSUCAR

DATA:J8 /02/ 1982
DASjv.ma.
ViNCULADA

AO

M1NIS1~RiO DA AGRICUl'tURA

r;:;;

(0À
~

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA IJEPAJUAMENTO IE lNro~ li OOaJMENTAÇAO - DID

EM~APA

SOLICITAÇÃO DE BIBLIOGRAFIA

1. ~~:

Atuação de Rhizoctonia solani Kuhn sobre Phaseo1us

vu1garis.

NQ ORD.: 0122/80

2. ASPIlCf0S: ( ) ESTAT-fsrrCD
( ) HISTORICD
( ) EXPERIMENTAL

OUTRO:

( ) ,EOJNCMIOJ
( ) TtCNICD-CIENTtFIOJ
( ) POLfTIOJ

--------------------------------------------

3. PALAVRAS rnAVES OU SINONIM:}S QUE POSSAM FACILITAR A PROCURA DE INPORMAÇ7lO

(!\1!:;.RA?I\! CPATtI -

4. IIllQ'llAS: ( ) lNGLDS
( ) Aln1liO

( ) FllANCnS

;0 - !C3i[!

( ) ESPANHOL

(,) fTALIANO
( ) OLn"RO: _ _ _ _ _ _ _ _ __

~ !-1-~~--:- ---- .... _.
As!r.

DATA: 05 /02 /32
DAS/wma.

