
TESTE NA MAÇÃ

O que é e o que não é real
nesta relação.

Foram iniciados os testes com
óleo de neem no cultivo da maçã

em SC. Confira os resultados
preeliminares.

ABELHAS E O FITONEEM

FEVEREIRO 2020
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Aplicativo  vai facilitar  a vida dos
vendedores e agilizar o atendimento

junto ao cliente

NOVO APP DA DALNEEM



Em janeiro deste ano a DalNeem
iniciou testes com o óleo de neem para o
controle de Mosca das frutas em Maçã
na cidade de São Joaquim em Santa
Catarina.

 

A maçã é a segunda fruta de clima
temperado de maior importância para o
comércio in natura, tanto no mercado
nacional como internacional. A região Sul
concentra em torno de 98% da produção
brasileira, que provém das cultivares Gala e
Fuji ou seus clones.

 

Entre os grandes polos produtores da fruta
destacam-se as regiões de Vacaria(RS),

Palmas (PR), São Joaquim e Fraiburgo (SC).

CONTROLE DE
MOSCA DAS FRUTAS
(ANASTREPHA
FRATERCULUS) EM
MAÇÃ COM ÓLEO DE
NEEM

WWWW.DALNEEM.COM.BR PLANTE O FUTURO HOJE
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TESTE REALIZADO

A mosca-das-frutas-sul-americana (Anastrepha fraterculus) é a principal praga da macieira, tanto
pela injúria que causa aos frutos, como pelas medidas quarentenárias impostas pelos países
importadores. 

 

O dano de A. fraterculus é causado tanto pela oviposição nos frutos, quanto pelo hábito das larvas
que se alimentam dos frutos fazendo galerias, alterando o sabor, causando amadurecimento
precoce, apodrecimento e queda. Além disso, o ferimento realizado durante a oviposição pode
propiciar a infecção por fungos e bactérias, tornando-os impróprios para a comercialização e o
consumo.
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Devido curto de período de carência e biodegradabilidade, o óleo de neem pode

ser utilizado próximo a colheita, como será feito nestas áreas, visto quo o período

de colheita já se iniciou.

 

Com os resultados obtidos até o momento já é possível afirmar que o Óleo de

neem é eficiente no controle de Mosca das frutas em maçã (Anastrepha

fraterculus). 

 

O nível de controle de A. fraterculus é de 20 insetos por armadilhas/semana. O teste
com o óleo de neem foi realizado em três propriedades na cidade de São Joaquim, de
acordo com a tabela abaixo:

ABELHAS E O FITONEEM
Você já deve ter escutado que as abelhas são essenciais para o meio ambiente,

mas você sabe porquê?
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A importância ecológica das abelhas é à
polinização que consiste no processo de
transferência de grãos de pólen de uma
flor para outra. Estima-se que mais de
90% das plantas com flores dependem de
polinizadores animais. 
 
A relação das abelhas com práticas
agrícolas sempre teve um caráter
complementar, com benefícios para
todos os envolvidos. Enquanto as abelhas
conseguem o néctar e o pólen necessá- 

rios para se alimentar, e produzir o mel e outros derivados, a agricultura se beneficia
da polinização que amplia sua produtividade e garante frutos com mais qualidade e,
consequentemente, maior valor de mercado.
 
O desenvolvimento da agricultura, com a consequente ampliação da área cultivada e
diminuição das áreas de mata nativa, o crescimento das monoculturas, entre outras
técnicas modernas de plantio, e o uso de defensivos agrícolas de forma incorreta
acabaram provocando abalos nessa relação, que é a base da nossa cadeia alimentar.
 
O uso de inseticidas naturais tem surgido como importante alternativa devido a uma
menor contaminação do meio ambiente e a organismos não-alvo. Nesse contexto,
inseticidas botânicos principalmente à base de óleo de neem são promissores pois
possuem vantagens em relação a inseticidas sintéticos como rápida degradação, baixa
toxicidade a seres humanos ação rápida e seletiva a organismos benéficos.

A árvore de neem, muito conhecida e utilizada na
Índia, foi introduzida no Brasil em meados dos anos
80 com a promessa de ser um repelente natural de
pragas e utilização de madeira
para reflorestamento.  
 
Ao longo dos anos, foi observado um impacto
negativo do polén das árvores de neem em
colméias de abelhas no Brasil, em especial a Apis
melífera . 
 
Em estudos de toxicidade alimentando larvas em
condições de laboratório com pólen de neem,
verificou-se que quanto maior a participação do
pólen de neem na dieta, maior é a mortalidade
neste período e que larvas alimentadas com
alimento larval e pólen exclusivamente de neem
tiveram uma mortalidade de 100%.
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Quanto produtos à base de óleo de neem, estudos
realizados pela DalNeem nos laboratórios TECAM com
a mesma solução a base de neem utilizada no produto
FITONEEM para determinar a toxicidade aguda por
contato em abelhas (Apis mellífera) operárias
saudáveis de acordo com a norma OECD 214 (1998) não
apresentou efeitos tóxicos significativos sobre os
animais em todas as doses aplicadas quando
comparadas ao controle.
 
Um artigo publicado pela Universidade Paulista sobre
plantas tóxicas à abelhas, onde os efeitos dos inseti-
cidas baseados em neem foram examinados pela
aplicação do inseticida nas células de larvas de
abelhas Apis mellifera . Os valores de dose letal foram
maiores do que os apresentados para outros insetos,
porém não houve detecção de transporte de inseticida
via pólen e néctar de culturas tratadas com
Azadiractina .

Fitoneem prejudica
a vida das abelhas?

No campo, recomendamos sempre a aplicação de Fitoneem em horários sem incidência
solar, ao final da tarde, período de baixa atividade de abelhas, o que contribui ainda mais
para a segurança desses animais tão importantes para o planeta.
 
Para saber mais informações sobre o Fitoneem e seus efeitos em abelhas temos uma
equipe de agrônomos capacitados à disposição para eventuais dúvidas. Acesse também
nosso site e fique de olho em nossas redes sociais.
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O ácaro vermelho é
considerado uma

praga de importância
econômica no

café, e chega a causar
perdas de até 75%
de produtividade.

Na cultura do café existem três espécies de ácaros

que causam prejuízos econômicos, considerados

como pragas, sendo o mais problemático deles, o

ácaro vermelho (Oligonychus ilicis).
 

O Ácaro Vermelho é de tamanho bem reduzido, mas

ainda visível a olho nu, principalmente quando se

desloca, podendo ser melhor observado com o auxílio

de uma lupa ou lente de aumento. 

 

Observam-se sobre as folhas atacadas, a presença de

finas teias, de cor esbranquiçada, tecidas pelos ácaros,

onde aderem detritos e poeira, dando as folhas

aspecto de sujeira.

Ao alimentar-se, o ácaro vermelho

perfura as células e suga parte do

conteúdo celular, causando

amarelamento e necrose nas folhas e  

SE LIGA NESSA PRAGA:
ÁCARO VERMELHO EM
CAFEEIRO

frutos. Os prejuízos ocorrem pela

redução da área foliar, e consequente

perda da capacidade fotossintética,

ocasionada pelas lesões da praga nas

folhas, ocorrendo ainda a desfolha,

principalmente nos ataques graves e nas

plantas jovens, cujas folhas novas ficam

pequenas e deformadas,

comprometendo seriamente o seu

desenvolvimento. O ataque também

pode ocorrer em frutos, que se tornam

de cor parda, porém sem causar danos

significativos. Por ser cultivado em

regiões mais quentes e secas, o cafeeiro

‘Conilon’ é mais atacado pelo ácaro

vermelho que os cafeeiros do grupo

arábica.

 
Figura 1. Á direita, sintoma de ataque de ácaro em folhas de Café



Exportação de frutas no Brasil 
atingem pela primeira vez US$1
Bilhão

NOTÍCIAS DO SETOR

O Brasil fechou 2019 alcançando, pela primeira

vez, US$ 1 bilhão em exportações de frutas. A

informação é do sistema de estatísticas do 

comércio exterior do Ministério da Agricultura

(AgroStat).

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

Brasil e Argentina fecham parceria
em pesquisa agropecuária:
Cooperação inclui biotecnologia, agricultura

digital, aquicultura, sistemas integrados de

produção e apoio a pequenos produtores.

 

A Embrapa e o Instituto Nacional de Tecnologia

Agrícola da Argentina (Inta) fortaleceram a

parceria bilateral entre os dois países no setor 

de pesquisa agropecuária em reunião nesta

semana.

 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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Centro em SP terá R$ 40 milhões
para pesquisar controle biológico
de pragas e doenças:

Parceria garantirá investimento no

SPARCBio, que busca desenvolver uma

agricultura mais sustentável no país

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

Presidente da Embrapa defende
parcerias com iniciativa privada e
revela 5 apostas para 2020

Edição genômica, agricultura digital e

alimentos à base de proteína vegetal são

algumas das prioridades de Celso Moretti

no comando da estatal

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

https://agronewsbrasil.com.br/exportacoes-de-frutas-do-brasil-atingem-pela-primeira-vez-us-1-bilhao/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2020/02/globo-rural-brasil-e-argentina-fecham-parceria-em-pesquisa-agropecuaria.html?utm_source=twitter:&utm_medium=social&utm_campaign=post
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2020/02/centro-em-sp-tera-r-40-milhoes-para-pesquisar-controle-biologico-de-pragas-e-doencas.html?utm_source=twitter:&utm_medium=social&utm_campaign=post
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2020/02/presidente-da-embrapa-defende-parcerias-com-iniciativa-privada-e-revela-5-apostas-para-2020.html?utm_source=twitter:&utm_medium=social&utm_campaign=post


Projeto inovador da DalNeem visa auxiliar
o dia a dia dos vendedores e oferecer mais
agilidade nas operações comerciais

NOVO APP DALNEEM

O aplicativo DalNeem já está em fase de teste e gerando
excelentes resultados
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Não é novidade que as operações comerciais

mudaram ao longo dos últimos anos. Vendas são

fechadas por Whatsapp e Instagram, produtos

são vistos pelo Facebook e empresas encontradas

no Google. Os celulares hoje são smartphones
(telefones inteligentes) e o que menos fazemos

com eles hoje são ligações convencionais.

 

O Brasil é o segundo mercado de aplicativos que

mais cresce no mundo. Segundo levantamento

do Adjust, empresa de análise e prevenção de

fraudes do setor, nosso país está atrás apenas da

Indonésio e a frente da Coreia do Sul. 

 

Entendendo esse momento, a DalNeem Brasil

desenvolveu um aplicativo com foco em facilitar

o dia a dia dos vendedores e permitir um

controle maior sobre vendas, metas e

negociações, o que resulta em um atendimento

mais ágil para nossos clientes.

 

"O app foi criado para ganharmos velocidade na

área comercial, conectando o planejamento de

cada vendedor com as estratégias da empresa e

auxiliando no alcance de metas." comenta o

Gerente Geral Rafael Verginio. "Nos primeiros

testes o aplicativo já se mostrou extremamente

útil e eficiente. Estamos trabalhando para que

essa primeira versão siga evoluindo e

melhorando, sempre com o foco em dar apoio e

auxiliar nossa equipe comercial." finaliza Rafael.

 

O aplicativo da DalNeem já está disponível para

os vendedores nas versões Android e IOs.



PARA LER NO FINDE
Dicas de leitura para o final de semana!

A produção do vinho orgânico é, em parte, uma volta

às antigas técnicas de cultivo agrícolas, buscando o

equilíbrio com o meio ambiente, com as estações,

com as fases da Lua, com a utilização de compostos

naturais, de forma a evitar agressões ao solo.

 

No processo de fabricação dos vinhos, as adegas

também evitam quaisquer recursos de vinificação que

não sejam naturais das  uvas, como  micro-

oxigenação,  leveduras de laboratório, entre outros.

Dessa forma, o  vinho orgânico  tem todo o seu

processo de produção baseado em atividades

sustentáveis  e não utiliza  compostos químicos  para

aumentar a rentabilidade ou a qualidade das bebidas.

 

Como exemplo de vinícolas adeptas desses

procedimentos pode-se citar a chilena Emiliana, que

além de produzir vinhos orgânicos, utiliza princípios

biodinâmicos na produção. Nele, os processos tanto

na vinha quanto na vinícola são regidos pela

posição dos planetas e pelas fases da lua.

Conheça a
maior

vinícola
orgânica

do mundo

Continue lendo no blog

https://dalneem.com.br/blog-dalneem/conheca-curiosidades-da-maior-vinicola-organica-do-mundo/


www.dalneem.com.br

SIGA NAS REDES SOCIAIS @DALNEEM.BRASIL

O  PODER  DO  HÁBITO  

Na últimas duas décadas, neurologistas,

psicólogos, sociólogos e publicitários
finalmente começaram a entender como os
hábitos funcionam e, o mais importante,

como podem ser transformados Charles
Duhigg apresenta um argumento animador:
a chave para se exercitar, perder peso,

educar bem os filhos, ser produtivo e ter
sucesso é entender como os hábitos
funcionam.

SAPIENS  

O autor repassa a história da humanidade,

ou do homo sapiens, desde o surgimento da
espécie durante a pré-história até o
presente, mas em vez de apenas “inventariar”
os fatos históricos ele os relaciona com
questões do presente e os questiona de
maneira surpreendente.

 

Além disso, para cada fato ou crença que
temos como certa hoje em dia, o autor
apresenta as diversas interpretações
existentes a partir de diferentes pontos
de vista, inclusive as muito atuais, e vai além,

sugerindo interpretações muitas vezes
desconcertantes. Yuval Noah Harari é
professor do departamento de história da
Universidade Hebraica de Jerusalém. É
especialista em história mundial, medieval e
militar.

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2018/08/entrevista-tecnologia-da-informacao-leva-nova-revolucao-da-agricultura.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2018/08/entrevista-tecnologia-da-informacao-leva-nova-revolucao-da-agricultura.html

