
TORTA DE NEEM
NA BETERRABA
Veja como um produtor do Rio
Grande do Sul aumentou sua 
 produtividade no cultivo de
beterraba usando Torta de Neem

INFLUÊNCIA DO USO DE
AZADIRACTINA NO

 CULTIVO DO FEIJÃO
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Já faz alguns anos que a internet tem

mostrado seu poder nas relações de

pessoais e comerciais oferecendo

facilidades e atraindo mais e mais

pessoas em todo o planeta. Com o

advento de uma pandemia de

proporções globais a internet se

consolida como uma grande e essencial

ferramenta para todos os setores e isso

inclui o agronegócio.

 

A internet já trouxe muitas melhorias e

facilidades para o campo, e, no futuro os

equipamentos agrícolas terão cada vez

mais sensores conectados  à internet. A

inteligência artificial aplicada à

agricultura pode melhorar os processos

produtivos e apoiar a tomada de decisão

pelo agricultor, reduzindo custos e

trazendo mais rendimento.
 

A INTERNET
E O AGRO
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EDITORIAL

No Brasil, durante a quarentena, o

agronegócio tem utilizado a internet

para movimentar o setor e evitar

maiores danos. Algumas iniciativas tem

usado a internet para promover feiras

virtuais, vendas via aplicativos e manter

relacionamento com clientes através

das redes sociais.

 

As vendas pela internet, que eram

exceção para a maioria das famílias

agora é uma realidade. A proibição de

feiras públicas forçou um novo normal

para muitas famílias  que compõe a

agricultura familiar. No Ceará cerca de

90 famílias estão ofertando seus

produtos pela internet através de uma

feira virtual semanal. O mesmo ocorre

em diversos estados e esse exemplo

evidencia uma verdade inegável: haja o

que houver, o AGRO NÃO PARA.

 



TORTA DE NEEM
NO CULTIVO DA
BETERRABA
AMPLIA
PRODUTIVIDADE
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MATÉRIA DA CAPA

A importância do RS para a oferta nacional de alimentos é historicamente reconhecida. Por muito

tempo, o Estado foi qualificado como “Celeiro do Brasil”, em razão da sua expressiva contribuição

para a produção agropecuária nacional, destinada ao mercado interno e à exportação.

 

O cultivo de hortaliças no estado do Rio Grande do Sul vem crescendo nos últimos anos, com

destaque para a produção de hortaliças. A produtividade foi o principal vetor desse crescimento.

Os agricultores gaúchos absorveram inovações tecnológicas da indústria de máquinas e de

insumos, alteraram o uso do solo e valeram-se de novas técnicas de cultivo (manejo de solo,

plantio direto, agricultura de precisão etc.), além de modificarem seus modelos de organização da

produção.

Dentre as culturas na região, destaca-se o cultivo da

beterraba, que apresenta um elevado consumo no

mundo e é uma importante fonte nutricional ao

organismo humano. A Beterraba é uma hortaliça de

clima temperado, e, portanto, adapta-se em regiões

com temperaturas amenas, baixa umidade e certa

tolerância a geadas. 

 

Como alternativa para aumento da produtividade, a

Fazenda do Chapéu localizada no município São

Francisco de Paula, utiliza a torta de neem em seu

cultivo de beterraba visando melhor desenvolvimento

do tubérculo e resistência ao ataque de pragas e

doenças. 

 

A torta de neem possui nutrientes essenciais para o

desenvolvimento de todas as espécies, em tubérculos

em especial, promove maior volume, sanidade e

fortalecimento para as plantas que foram submetidas a

condições de stress.



Veja como a Fazenda do Chapéu aumentou sua produção com torta de neem:

 

Na propriedade a torta de neem é pré diluída em água, sendo utilizado 5Kg para

50 litros de água. Esta pré-diluição fica em repouso por 24hrs para que todos os

compostos da torta se misturem com a água. Após estas 24hrs, o produtor adiciona

mais 450 litros de água agitando bem para homogeneizar a mistura. Após a

homogeneização, a calda é coada para evitar entupimento de bicos e é transferida

para um tanque aplicador. Esta calda é suficiente para cobrir uma área de 1

hectare e o produtor faz uma aplicação a cada 25 dias.
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PROMOÇÂO ESPECIAL
03Kg de Torta de Neem com
preço especial + Frete Grátis

R$99
APENAS
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Conforme podemos observar no gráfico acima, com produtividade média
equivalente a 2763,0 kg/ha, houve um aumento significativo à medida que se
aumentaram as doses de Azadiractina, concluindo que a medida que se
aumentaram as doses do produto houve um aumento também na produtividade
do feijoeiro, ou seja, para a cada 1,0 ml do produto utilizado em plantas de feijoeiro
houve um incremento na produtividade equivalente a 2,175 Kg/ha.
 
Leia o artigo completo clicando aqui.

O experimento foi conduzido na área da fazenda Agropecuária Isoton, no município

de São João D'Aliança-GO. Foi utilizada a de feijão Pérola, cultivar comum do grupo

comercial carioca com ciclo de 85 a 95 dias. 

 

O plantio foi realizado em 2017 em uma área total de 0,45 hectares.O experimento foi

conduzido com cinco tratamentos: O experimento foi conduzido com cinco

tratamento: T1- 0ml/ha, T2- 100ml/ha, T3- 200ml/ha, T4- 300ml/ha e T5- 400ml/ha.

INFLUÊNCIA DO USO DE AZADIRACTINA NA
PRODUTIVIDADE DO FEIJOEIRO

http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/792


EMBRAPA LIBERA LIVROS SOBRE
CULTIVO DE HORTALIÇAS PARA
DOWNLOAD GRATUITO

NOTÍCIAS DO SETOR

A Embrapa Hortaliças disponibilizou em seu site vários

livros que podem ser baixados gratuitamente até 7 de

junho. O objetivo é contribuir para amenizar os efeitos da

quarentena em decorrência da pandemia de coronavírus.

Entre as obras, estão "50 Hortaliças", "Manual de Produção

de Hortaliças Tradicionais", "Plantas Aromáticas e

Condimentares" e "Produção de Hortaliças para a

Agricultura Familiar". Para ver todos basta clicar no link

abaixo:

LISTA COMPLETA DE E-BOOKS
 

CURITIBA VAI INAUGURAR A PRIMEIRA
FAZENDA URBANA DO BRASIL
Para mostrar a complexidade envolvida na produção de

alimentos, do campo até as gôndolas dos supermercados, e

incentivar o cultivo em espaços urbanos, a Prefeitura de

Curitiba inaugura, no fim de junho, a primeira fazenda urbana

no Brasil. Com um investimento de R$ 3 milhões, o espaço de

4.435 mil metros quadrados, no bairro Cajuru, terá

composteiras, estufas, hortas comunitárias, uma cozinha escola,

canteiros elevados para cadeirantes e um contêiner que

funcionará como sala de atividades.

 

CLIQUE E LEIA A MATÉRIA COMPLETA
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PENSAR VERDE VALE A PENA
O consumidor mudou e, com ele, o mercado. Um menor impacto

sobre o planeta será a nova busca das empresas ao pensar em

inovação. Apesar da crise econômica brasileira e dos percalços para

manter os negócios com responsabilidade socioambiental – como

custos adicionais e regras a serem cumpridas –, empreendedores

têm buscado incorporar a sustentabilidade aos produtos e serviços,

atendendo às necessidades por soluções ecologicamente corretas.

A sustentabilidade tem o objetivo de viabilizar – economicamente,

socialmente e ambientalmente, a continuidade de determinado

processo ou sistema.

CLIQUE E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

https://www.embrapa.br/en/baixe-livros-gratis
http://terrasolos.com.br/curitiba-vai-inaugurar-em-junho-a-primeira-fazenda-urbana-do-brasil/
https://exame.abril.com.br/economia/com-aposta-na-bahia-brasil-tenta-recuperar-espaco-no-mercado-de-cacau/
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AS PARTICULARIDADES DO
VINHO NATURAL
Você sabe o que é vinho natural? Conheça esse estilo de vinho requer alguns
processos mais cautelosos em toda sua elaboração, desde o cultivo das
videiras até a conservação do produto

Esse assunto está sendo debatido com cada vez mais frequência e até podemos dizer que já
virou uma tendência em algumas regiões, principalmente quando nos referimos a pequenos
produtores, já que esse  estilo de vinho  requer alguns processos mais cautelosos  em toda
sua elaboração, desde o cultivo das videiras até a conservação do produto. 
 
Embora o assunto esteja em evidência, podemos dizer que a  elaboração de vinhos
naturais  está relacionada à  maneira mais ancestral para a  produção da bebida, já que
utiliza poucos recursos tecnológicos para obter o resultado esperado.
 
Embora não exista uma regulamentação oficial para o uso do nome “vinho natural”, existe
um certo consenso entre os produtores sobre as práticas permitidas para se obter um vinho
nesse estilo.
 
Para a maioria dos produtores, vinho natural é basicamente o mosto da uva de vinhas
orgânicas que  fermentaram com leveduras naturais e sem qualquer intervenção. Dessa
forma, o enxofre é quase sempre banido e muitos se opõem ao uso do envelhecimento em
carvalho também. Ou seja, além de utilizar uvas de cultivo orgânico, o vinho natural tem
como principal característica a ausência de qualquer composto adicionado à bebida,
inclusive o anidrido sulfuroso. Dessa forma, assim como os biodinâmicos e orgânicos, os
produtores de vinhos ditos naturais acreditam estar produzindo bebidas que melhor
representam as características do lugar onde foram feitas, captando a essência do solo e do
clima, ou seja, o famoso “gosto do terroir”.
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As AGTECHS, como são chamadas as startups
do agro, deram uma sacudida nos negócios
no campo. Nos últimos anos, essas empresas
de inovação mudaram substancialmente o
perfil do setor, estimulando a adoção de
tecnologias e o nascimento de um mercado
bilionário. De acordo com o AgFunder Agri-
FoodTech Investing Report, nos dois últimos
anos foram investidos mais de US$ 40 bilhões
em agtechs em todo o mundo.
 
 

Robôs do agro: máquinas combatem fungos
em frutas e até percorrem lavouras para
fazer raio-X de soja e milho. Os
pesquisadores norte-americanos, inspirados
nas estufas europeias, que usam luz
ultravioleta C para combater doenças em
frutas e hortaliças, estão testando essa nova
técnica na produção extensiva em pomares
de morangos na Flórida, nos Estados Unidos.
 
 CLIQUE E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

O AGRO É TECH

AGTECHS ABSORVEM
US$40 BI NOS ÚLTIMOS
DOIS ANOS

CLIQUE E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

http://loja.dalneem.com.br/
http://terrasolos.com.br/robos-do-agro-maquinas-combatem-fungos-em-frutas-e-ate-percorrem-lavouras-para-fazer-raio-x-de-soja-e-milho/
http://terrasolos.com.br/agtechs-absorvem-us-40-bi-nos-ultimos-dois-anos/


LIVRO - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Daniel Coleman
 

Considerado leitura obrigatória quando se trata de

Inteligência Emocional, esse livro de Daniel Goleman

revolucionou a maneira de pensar a inteligência.

Partindo de casos cotidianos, o autor prova como a

incapacidade de lidar com as próprias emoções pode

prejudicar a experiência escolar, a carreira profissional e

a vida em geral.

 

Utilizando exemplos marcantes, ele apresenta as cinco

habilidades-chave da Inteligência Emocional e mostra

como elas influenciam nosso trabalho, nossos

relacionamentos e até nosso bem estar físico.

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

PORQUE FAZEMOS O QUE
FAZEMOS?
Mario Sergio Cortella
 

Bateu aquela preguiça de ir para o

escritório na segunda-feira? A falta de

tempo virou uma constante? A rotina

está tirando o prazer no dia a dia? Anda

em dúvida sobre qual é o real objetivo

de sua vida? O filósofo e escritor Mario

Sergio Cortella desvenda em "Por que
fazemos o que fazemos?" em relação

a vida e ao trabalho.

 

Dividido em vinte capítulos, ele aborda

questões como a importância de ter

uma vida com propósito, a motivação

em tempos difíceis, os valores e a

lealdade a si e ao seu emprego.
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