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MATERIAIS E MÉTODOS

 Para a instalação dos tratamentos, foram colhidas varas de cana de açúcar da variedade 
VAT90212, com 5 meses de idade. Após o corte das gemas, as mesmas foram submetidas 
a tratamento térmico por 30 minutos à 52°C.

Os testes foram realizados na estação experimental da Agrovale, na Fazenda Frutivale. 
Os tratamentos foram instalados no dia 18 de maio de 2017 e os resultados finais colhidos
no dia 18 de julho do mesmo ano com a supervisão e acompanhamento dos profissionais 
Sr. Gerson e Luis Carlos, do setor de pesquisa da empresa Agrovale.

Após o tratamento térmico, o material é colocado em baldes para  o banho de imersão, com
volume de 10 litros de calda para os respectivos tratamentos. Junto com os produtos de cada
tratamento, foi adicionado um tratamento fitossanitário com Platinum Neo 20 ml e Priori 20 ml, 
inseticida e fungicida respectivamente.

Os tratamentos foram conduzidos em bandejas plásticas de 50 células, com 1 repetição para
cada tratamento, totalizando 100 mudas plantadas.
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T1* T2 T3 T4 T5

Produto ‘‘A’’
10%

Produto ‘‘B’’ 5%
+

Produto ‘‘C’’ 5%

Produto ‘‘A’’ 10%
+

TORTA 2%

Produto ‘‘D’’
10%

TORTA
2%

+

*Tratamento padrão da fazenda.
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Utilizado como fonte de nutriente para as plantas, 
confere melhor enraizamento, floração, frutificação e,
além disso, aprimora as características físicas e 
químicas do solo. A sua utilização nas adubações 
potencializa o efeito dos demais nutrientes, melhora
 a qualidade das colheitas e a sanidade das lavouras. 
 É a autêntica e verdadeira Torta de Neem, produzida
com 100% de amêndoas das sementes do Neem
Indiano. Produto livre de aflotoxinas, elevados teores
 de Azadiractina e altos níveis de garantia dos 
nutrientes. Foi utilizado 2% da torta misturada ao
substrato de produção das mudas.

T4
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T5

Tratamento padrão da fazenda
utilizado com produto
para estimular o enraizamento,
foi associado à torta de Nim para
potencializar ainda mais o
enraizamento e desenvolvimento
das mudas.

+
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As mudas foram submetidas à uma avaliação final, que foram retiradas das células
das bandejas, tiveram suas raízes lavadas e fez-se o corte da parte aérea.
 Com a separação da parte aérea da parte radicular, realizou-se a pesagem tanto das folhas, 
como do rebolo e posteriormente, pesou-se também as raízes separadas dos rebolos.
 Tomou-se como referência os resultados obtidos no T1 e calculou-se a porcentagem 
agregada ou não de peso da parte aérea e das raízes.
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relacao de custo*
~

R$ 260,25

R$ 110,18

R$ 10,83

R$ 4,60

R$ 264,85

T1

T2

T3

T4

T5

* Valores baseados no preço de mercado no varejo e à vista pelas proporções usadas no teste.



CONCLUSÃO

Todos os tratamentos testados apresentaram resultados iguais ou superiores, nenhum
 inferior, ao tratamento 1 (T1) que representava o tratamento padrão absoluto da fazenda. 
De acordo com os resultados, pode-se concluir que o uso da torta de Nim Dalneem 
misturada ao substrato (T5) agregou resultados positivos de ganho de massa verde da 
parte aérea das mudas, velocidade de germinação e peso de raízes, tanto isoladamente, quanto 
associada ao tratamento padrão da fazenda com o banho de imersão.
  
Diante dos resultados, pode-se recomendar o uso da Torta de Nim Dalneem misturado ao 
substrato, associada ao banho de imersão do tratamento 2.
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