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No dia 20/01/20 iniciamos o teste na Fazenda Bavieira
produtora de cacau no município de Itagibá, interior da
Bahia com nosso óleo de neem.

 

O objetivo principal é avaliar o desempenho no
controle de duas cochonilhas que a atacam a cultura
do Cacau. Sendo a principal delas a Cochonilha rosada
(Maconellicoccus
hirsutus).
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A Cochonilha rosada ataca o fruto e as

novas brotações do cacaueiro. Ao se

alimentar, as ninfas e fêmeas adultas

injetam toxinas nos tecidos vegetais

causando hipotrofia dos ramos e frutos.

Desta forma, atrasando e causando

prejuízos na produção do fruto.

 

O teste será conduzido em 3 áreas de 5

hectares. Em Cada área será

administrado uma dose diferente do

produto Fitoneem, conforme descrito

abaixo:

Fique ligado nas próximas DalNeews,

para saber mais sobre este teste.
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Foram mais de 15 acordos assinados

entre eles estão:

 

Colaboração na área de Pecuária e
Produção Leiteira
Objetiva fortalecer a agenda de 

colaboração do Ministério da

Agricultura, Pecuária e

abastecimento do Brasil e do

Ministério das Pescas, Pecuária e

Lácteos da Índia na área de Pecuária

e Produção Leiteira.

 

Acordo de Cooperação e Facilitação
de Investimentos (ACFI)
O ACFI estabelece instrumento de 

governança institucional para tratar

dos investimentos bilaterais, por 

meio da criação de um Comitê

Conjunto Intergovernamental, que

deverá manter reuniões periódicas e

conferir maior segurança jurídica

aos investimentos bilaterais, a

assinatura do ACFI representa novo

impulso à tendência de aumento do

fluxo de investimentos entre os dois 

países.

 

 

 

F O T O :  A L A N  S A N T O S / P R

No último sábado (25), o presidente da República, Jair

Bolsonaro, participou da cerimônia de troca de atos

entre Brasil e Índia no Hyderabad House, em Nova

Delhi. Foram assinados 15 documentos, entre acordos

de cooperação e memorandos de entendimento em

diversas áreas. Bolsonaro afirmou que Brasil e Índia

estão entre as maiores economias do mundo e que as

parcerias firmadas vão beneficiar os dois países.

"Potencializamos, dessa forma, o nosso 

relacionamento e tenho certeza que, além desses itens

aqui tratados, outros surgirão", concluiu.

"O Brasil é um parceiro valioso na transformação

econômica da Índia. Consideramos o Brasil uma fonte

confiável para nossas necessidades nos campos de 

alimentos e energia, pois nosso comércio bilateral

está crescendo", disse o primeiro-ministro da

Índia, Narendra Modi.

Em visita à Índia,
Bolsonaro fecha 15
acordos para
alavancar
cooperação bilateral
Estão contempladas áreas como
investimentos, agricultura, segurança
cibernética, previdência social e saúde



Nosso vendedor Marcos está desenvolvendo em Minas Gerais (em duas fazendas) testes para

verificar a eficiência do óleo de neem no controle e repelência da Broca-docafé.

 

A  broca-do-café (Hypothenemus hampei)  é bastante prejudicial à produção, pois ataca o

fruto nos vários estágios de maturação, alimentando-se dos tecidos da semente. Isso resulta na

perda de peso dos grãos e/ou qualidade do café, refletindo negativamente sobre o valor

comercial do produto. Dependendo do nível de infestação as perdas podem chegar a 80%. 

 

Estudos científicos apontam que o óleo de neem repele a broca, impedindo a penetração nos

frutos. Para isso, as aplicações devem ocorrer durante o período chamado de “revoada”, que

consiste na saída dos insetos dos frutos brocados do chão que sobraram da colheita anterior

para brocar os novos frutos. Os testes serão conduzidos da seguinte forma:

Ao finalizar os testes, será disponibilizado um artigo para os vendedores
com todas as informações e dados colhidos.

Fazenda 01
Aplicação de 1L/ha seguido de mais

uma aplicação conforme incidência

de 0,5L/ha.

 

No dia 16/01 foi realizada aplicação no

local de maneira preventiva para

evitar a brocagem dos frutos pela

praga.  Até o momento não houve

incidência da praga em nenhuma das

áreas da fazenda!

 

VENDEDOR REALIZA TESTE COM
FITONEEM NA CULTURA DO CAFÉ

Fazenda 02
Aplicação de 1L/há seguido de mais

uma aplicação conforme incidência

de 0,5L/há.

 

No dia 13/01 foi realizada a aplicação

na área com objetivo de prevenir o

ataque da Broca. 10 dias após a

aplicação, a área pulverizada com o

óleo de neem teve incidência zero de

broca, enquanto que o tratamento

padrão da fazenda contabilizou

infestação de 1%.
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 Torta de neem, 

Carvão
Gesso
Carboximetilcelulose 

Óleo de soja 

Talco

Um estudo publicado no Indian Journal of Experimental
Biology em maio de 2019, constatou que a utilização de torta
de neem junto com Trichoderma viride aumentou a
longevidade do fungo sob condições normais de solo.

 

Metodologia:
No experimento, o fungo foi misturado com 6 tratamentos
diferentes: 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

 

Os tratamentos foram armazenados em placas de petri em
temperatura de 28ºC durante 200 dias com avaliações a
cada 30 dias.

 

Resultados:
No final dos 200 dias de experimento, o tratamento com a
torta de neem foi o que obteve a maior quantidade de
unidades formadoras de colônia dos tratamentos, seguido do
tratamento com o carvão. Conforme tabela abaixo:

Utilização de torta de
neem melhora a
longevidade do
Trichoderma viride

Conclusão:
É importante considerar que naturalmente as colônias
de fungos diminuem ao longo do tempo devido a
fatores externos como temperatura, fonte de carbono e
pH. A utilização em conjunto com a torta de neem
proporcionou uma melhora na longevidade dessas
colônias, fazendo com que elas sobrevivam mais tempo.

 

Para ler o artigo (em inglês) - clique aqui
 

Conheça as Bombas
de sementes
Uma empresa Americana

produziu bombas de sementes

para serem jogadas de

aeronaves em diversas regiões.

Imagine os impactos positivos

dessa iniciativa em recuperação

de áreas degradadas,

plantios comerciais e de matas

nativas.

 
CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

Startups combatem o
aquecimento global
fazendo
reflorestamento com
drones:
Não é mais novidade a

revolução que a utilização de

drones está sendo capaz de

fazer na agricultura e em outros

setores. A empresa espanhola

CO2 Revolution recuperou uma

área de 20mil hectares em

Guadalajara com 80% de

sucesso na germinação das

sementes.

 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

Não consegue
identificar uma praga
na lavoura?
Ou uma planta daninha? Precisa

saber a cotação atual do tomate? 

Esses aplicativos podem facilitar

sua vida no campo:

 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/47162/1/IJEB%2057%285%29%20372-375.pdf
https://agronewsbrasil.com.br/conheca-as-seed-bombs-bombas-de-sementes-para-reflorestar-o-planeta/
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/startups-combatem-o-aquecimento-global-fazendo-reflorestamento-com-drones-149215/
http://www.panseraseguros.com.br/blog/conheca-21-apps-gratuitos-para-a-agricultura-e-pecuaria/


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

Nathalia começou a poupar aos 8 anos , de olho no

carro que teria aos 18 . Com 24 , comprou seu

primeiro apartamento à vista e ainda bancou todas

as obras de acabamento . Aos 30 , pediu demissão do

emprego dos sonhos e montou o próprio negócio ,

um canal no YouTube . Tinha 32 quando conquistou

o primeiro milhão de reais – e também o primeiro

milhão de inscritos . Aos 35 , pretende ter pelo

menos 5 milhões (bem) investidos , garantia de

independência financeira , ou seja : só trabalhará se

quiser , no que quiser e quanto quiser .

Livro Me Poupe Me
Poupe!: 10 passos
para nunca mais
faltar dinheiro no
seu bolso da
Nathalia Arcuri

ENTREVISTA:
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LEVA
NOVA REVOLUÇÃO À
AGRICULTURA

AGRICULTURA QUER
ABRIR A VISITAS
COLEÇÃO COM MAIS DE
MIL ÁRVORES DE FRUTO

NA ÍNDIA, TEREZA
CRISTINA DIZ QUE
AGRICULTURA
BRASILEIRA NÃO É VILÃ

C L I Q U E  E  V E J A  M A I S

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2018/08/entrevista-tecnologia-da-informacao-leva-nova-revolucao-da-agricultura.html
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1401460/agricultura-quer-abrir-a-visitas-colecao-com-mais-de-mil-arvores-de-fruto
https://www.seudinheiro.com/2020/economia/na-india-tereza-cristina-diz-que-agricultura-brasileira-nao-e-vila/


EFICIÊNCIA E
SUSTENTABILIDADE

Algo que conseguimos com o
FITONEEM foi justamente unir a
qualidade de um produto 100%

orgânico e natural com a eficiência e
os resultados desejados ao combater
diversas pragas nas mais variadas
culturas.

 

NOVA REGIÃO
"É isso mesmo painho!" agora a
DalNeem Brasil está oficialmente
representada na Bahia, ofertando as
soluções e inovações para todos os
produtores bahianos.

 

Novo Website, cheio de novidades,

artigos, vídeos, testes de campo e
acesso a informações técnicas dos
nossos produtos.  E você ainda pode
comprar Torta de Neem pela nossa
loja virtual! Não visitou ainda? Clique
agora e conheça esse lindo projeto
digital da DalNeem Brasil.

SIGA NAS REDES SOCIAIS @DALNEEM.BRASIL

NOVO SITE DALNEEM

www.dalneem.com.br


