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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, a
Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar, que
oferece valiosas instruções sobre o trabalho no campo.
Elaboradas em linguagem simples e objetiva,
as publicações abordam temas relacionados à
agropecuária e mostram como otimizar a atividade
rural. A criação de animais, técnicas de plantio,
práticas de controle de pragas e doenças, adubação
alternativa e fabricação de conservas de frutas são
alguns dos assuntos tratados.
De forma independente ou reunidas em
associações, as famílias poderão beneficiar-se
dessas informações e, com isso, diminuir custos,
aumentar a produção de alimentos, criar outras fontes
de renda e agregar valor a seus produtos.
Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca a
pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de
melhoria na qualidade de vida.
Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Feijão-caupi
O feijão-caupi, também chamado de
feijão-de-corda, feijão-vigna ou feijão-demacáçar, é uma cultura muito importante
para o Sertão, porque produz bem no clima
seco.
É um ótimo alimento, pois fornece
muitos nutrientes, especialmente as proteínas, que são substâncias muito importantes
para a saúde humana.
Este texto traz algumas informações
sobre como plantar bem o feijão-caupi.

Que variedades plantar?
Existem muitas variedades recomendadas, pois algumas se adaptam em certos
locais, outras não. Converse com um
técnico para saber quais são as que
produzem melhor na sua região.
Se não for possível encontrar sementes das variedades recomendadas, procure
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