
ÓLEO DE NEEM NO CAFÉ

Produtor reduz em 40% custo com
defensivo ao usar biológicos

Fizemos testes com o Óleo de Neem e
descobrimos que ele ajuda a controlar o

ácaro da mancha anular  no Café

APRENDA A ECONOMIZAR
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Descubra como a Torta de Neem
pode ampliar sua produtividade 

PRODUTIVIDADE EM ALTA



O ácaro Brevipalpus phoenicis é uma praga de

importância econômica em citros e cafeeiro. Na

citricultura, recebe o nome vulgar de ácaro-da-
leprose por ser transmissor do vírus que causa

essa doença, a qual se caracteriza por manchas de

formato aproximadamente arredondado, com o

alo de cor ferrugínea e centro amarelado, que

causa em folhas, frutos e ramos, no ato de sua

alimentação.

 

Em cafeeiro, essa mesma espécie de ácaro recebe

o nome vulgar de ácaro da mancha-anular, pelo

fato de transmitir um vírus do grupo dos

Rhabdovírus, que causa uma virose não sistêmica

onde as manchas nas folhas podem atingir até

dois cm e são formadas de linhas concêntricas

claras e escuras alternadamente causando intensa

desfolha em cafeeiros nas regiões cafeeiras do

Brasil. Já nos frutos, cujos sintomas são em forma

de anel, mais visíveis em frutos vermelhos já

maduros.

ÓLEO DE NEEM CONTROLA ÁCARO
DA MANCHA ANULAR (Brevipalpus
phoenicis) EM CAFÉ
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PRINCIPAL

Figura 1. Folhas e frutos de Cafeeiro com
sintomas do vírus inoculado pelo ácaro.
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O experimento com o óleo de neem foi instalado em uma área de 1 hectare na
cidade de Cristais em Minas Gerais, conforme descrito abaixo:

O óleo de neem obteve controle de 92%

do ácaro da mancha anular em lavoura
comercial de café, demonstrando ser
efetivo no controle da praga.
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O mês de abril se encerra e com ele os
longos dias ensolarados e quentes. Com
temperaturas mais baixas, podemos
observar que o óleo de neem se
apresenta em estado sólido. Isso ocorre
devido ao óleo de neem conter uma
grande quantidade de gordura
saturada, que é um tipo de gordura
muito comum em derivados de animais
e em alguns vegetais, como coco e o
neem. A principal característica da
gordura saturada é solidificar em
temperaturas ambientes, em torno de
20ºC. 

 

Produtos à base de óleo neem puro,

como o Fitoneem e o DalNeem EC
possuem uma grande concentração de
gordura saturada e portando podem
apresentar sólido das embalagens de 1L
e 20L. 

 

Para facilitar a aplicação e mistura
desses produtos com a água, o ideal é
deixar as embalagens no sol antes de
utilizar o produto ou se possível, colocar
as embalagens em “banho-maria” por
alguns minutos até que o óleo volte a
fase líquida. 

 

Mas não se preocupe, essa alteração é
apenas física, nenhuma composição
química é alterada, e o óleo pode ser
utilizado normalmente.

POR QUE O ÓLEO DE
NEEM FICA SÓLIDO?
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Você já ouviu falar que a torta de neem pode aumentar a sua
produtividade? A torta de neem é uma excelente fonte de carbono
organico e nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas,

além disso, contribui para a fertilidade do solo e atividade
microbiológica.

 

Proveniente da extração do óleo de neem, a torta de neem é um
fertilizante 100% organico que pode ser utilizado em todas as culturas,

desde lavouras comerciais, pomares, jardins e produção de mudas. A sua
utilização estimula o enraizamento, floração e frutificação. No caso de
produção de mudas, o enraizamento vigoroso garante uma muda forte,

garantindo um melhor pegamento em campo, resistente ao ataque de
pragas e doenças.

 
 

Em cultivos já instalados, além de
fornecer os nutrientes essenciais
para a planta desenvolver suas
funções plenamente, a torta de
neem ainda garante a liberação
lenta de nutrientes, evitando
perdas por volatilização e
lixiviação. É recomendada o seu
uso em solos alcalinos, pois sua
decomposição libera ácidos que
ajudam a equilibrar o pH do solo. 

 

Para saber mais sobre como a
torta de neem pode te ajudar,
entre em contato com nossos
especialistas através do nosso site
ou whatsapp:

Utilização de torta de neem
aumenta a produtividade

www.dalneem.com.br

(47) 9 8498-7644



PRODUTOR REDUZ EM 40%
CUSTO COM DEFENSIVO AO USAR
BIOLÓGICOS

NOTÍCIAS DO SETOR

Produtores de soja brasileiros relatam que estão

diminuindo os gastos com defensivos agrícolas

por ampliar o Manejo Integrado de Pragas (MIP)

com a utilização de pesticidas biológicos. De

acordo com o diretor técnico da Aprosoja Brasil

(Associação Brasileira dos Produtores de Soja),

Fabrício Rosa, isso se torna cada vez mais

necessário porque o custo de produção está

aumentando ano a ano no País, principalmente

com fungicidas e inseticidas.

 

Leia a entrevista na íntegra em nosso blog:

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
 

USINA PAULISTA CRIA SEU PRÓPRIO
“WAZE” PARA CONTROLAR FROTA,
FINANÇAS E AGRICULTURA
Com uma rede de internet 4G privada, a São Martinho

monitora o tráfego de caminhões entre fazendas e

indústria. “Consiste na otimização dos despachos dos

caminhões, com o software logístico sendo atualizado

de maneira online, com o posicionamento de cada

veículo..."

Veja a matéria completa:

 
CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
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NOVA SAFRA DE MÁQUINAS E SENSORES
LEVA PRECISÃO E RAPIDEZ AO TRABALHO
PESADO NO CAMPO

Em um processo iniciado há cerca de 15 anos, hoje a agricultura
de precisão, as colheitadeiras, tratores e máquinas que usam GPS,

os dispositivos tecnológicos para o campo, a utilização de drones,

sensores e satélites vêm promovendo uma verdadeira revolução
na maneira de plantar, produzir, colher e gerir uma propriedade
rural.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
 

https://dalneem.com.br/blog-dalneem/produtor-reduz-em-40-custo-com-defensivo-ao-usar-biologicos/
https://exame.abril.com.br/blog/diogo-castro-e-silva/dois-sucessos-do-brasil-financas-e-agricultura/
https://especiais.estadao.com.br/canal-agro/agrotech/conheca-os-mais-recentes-robos-que-aumentam-a-produtividade-rural/


A quarentena imposta pela pandemia do

coronavírus pode ser a chance para colocar em

dia aquela capacitação ou descobrir novas

habilidades sem sair de casa. A temporada de

cursos online e gratuitos está aberta e com

oportunidades interessantes para o agro.

 

A Embrapa está abrindo vagas para 14 cursos

grátis neste mês. As inscrições são pela plataforma

e-Campo. Os conteúdos são feitos por equipes

técnicas da Embrapa, adequados ao público-alvo

e à educação à distância. Os participantes terão

direito a certificado. 

 

Os cursos disponíveis variam desde de hortas em

pequenos espaços, recuperação de pastagens

degradadas, biodiesel, irrigação, entre outros.

 

Os cursos estão com vagas limitadas e esgotam

rapidamente, fique de olho pois novos cursos

serão ofertados no mês de maio.

 

Para se inscrever acesse:

EMBRAPA OFERECE CURSOS
ONLINE GRATUITOS

https://www.embrapa.br/e-campo?chamada-eventos
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CRISE DO CORONAVÍRUS TEM MAIS GANHOS DO QUE
PERDAS PARA O AGRONEGÓCIO, DIZ ECONOMISTA

A pandemia do novo
coronavírus mexeu com a
rotina do agronegócio no
Brasil. Porém, a avaliação é
de que há mais ganhos do
que perdas no setor até o
momento, de acordo com
o economista José Roberto
Mendonça de Barros.

VEJA A ENTREVISTA
COMPLETA AQUI

https://dalneem.com.br/blog-dalneem/produtor-reduz-em-40-custo-com-defensivo-ao-usar-biologicos/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/04/19/crise-do-coronavirus-tem-mais-ganhos-do-que-perdas-para-o-agronegocio-diz-economista.ghtml
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PARA LER NO FINDE
Dicas de leitura para o final de semana!

LIVRO - O PODER DO AGORA
 

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no

passado e fazendo planos para o futuro. Ignoramos ou

negamos o presente e adiamos nossas conquistas para

algum dia distante, quando conseguiremos tudo o que

desejamos e seremos, finalmente, felizes. 

 

Mas, se queremos realmente mudar nossas vidas,

precisamos começar neste momento. Essa é mensagem

simples, mas transformadora de Eckhart Tolle: viver no

Agora é o melhor caminho para a felicidade e a

iluminação. Combinando conceitos do cristianismo, do

budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de outras tradições

espirituais, Tolle elaborou um guia de grande eficiência

para a descoberta do nosso potencial interior. Este livro é

um manual prático que nos ensina a tomar consciência

dos pensamentos e emoções que nos impedem de

vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro

de nós mesmos.

 

 

 LIVRO - #BORA BATER META
 
O profissional que sabe vender se diferencia dos demais. gera mais
influência, encurta processos, ganha mais aliados". Neste livro,
Carol Manciola mostra de maneira franca e extremamente bem
fundamentada que vender é uma competência que pode ser
mensurada, estudada e, principalmente, desenvolvida. 
 
A autora apresenta de forma prática como driblar tantas crenças e
ideias pré-concebidas sobre a natureza e os desafios da atuação
em vendas. Para isso, aponta os conhecimentos, habilidades e
atitudes decisivos para uma performance profissional mais
produtiva, próspera e orientada para resultados.
 
Segundo a autora,  "meta é coisa da vida", esse é um livro para
todos os profissionais que  buscam se destacar no mercado de
trabalho. Se você quer desenvolver sua veia vendedora e mostrar
que essa competência pode fazer toda a diferença em  seu sucesso
profissional, este livro é para você!
 
Quer saber como vender presencialmente na era digital?  A
resposta está a algumas páginas de distância. Basta começar a ler
para não querer parar. Bora bater esta meta?
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