
ÓLEO DE NEEM
NO TOMATE

Uma nuvem de gafanhotos pode
chegar ao Brasil a qualquer hora.
O que pode ser feito?

Conheça o teste que reduziu custos
de produção e aumentou o resultado,

PRAGA DE GAFANHOTOS
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O teste com óleo de neem foi eficaz no
tratamento preventivo do Mildio nas
cultivares Isabel e Vitória.

UVA PROTEGIDA



É POSSÍVEL
CRESCER NA

CRISE?
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Essa pergunta deve ter percorrido a cabeça de milhares de agricultores e empreendedores
nos últimos meses. As tempestades que temos sofrido advém dos mais diversos lugares
incluindo setores do governo, pragas naturais e economia mundial. Tais acontecimento
geram insegurança e até desânimo. Mas, será que há luz no fim do tunel? Será que é possível
crescer em meio a crise? 

Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) acredita que o produto interno
bruno (PIB) do setor agropecuário brasileiro deve crescer 2,4% em 2020. É menos que os 3,8%

previstos em março mas ainda assim um crescimento. 

Quando comparado com outros setores, mesmo com a redução prevista, o desempenho é
muito superior. Isso evidencia a força do agronegócio e que, como já foi repetido aqui mesmo
várias vezes, o AGRO MOVE O BRASIL.

.Ainda na análise por segmento, a nova previsão para a pecuária é uma alta de 2% no PIB
deste ano (antes, era de 3,5%). A produção de leite deve crescer 2,9%, e a de suínos, 3,9%.

Então, quando surgir a pergunta se é possível crescer na crise aponte para os números da
agricultura e deixe que os resultados falem por nós.



TESTE NO TOMATE

O estado do Paraná é um dos destaques na produção de grãos no Brasil, com altas
produtividades de Soja, milho e trigo. Porém o estado vem roubando  cena também na
produção de hortaliças. Em 10 anos, a produção da olericultura no Estado cresceu 82%,

segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento. 

Dentre as principais hortaliças cultivadas, destaca-se a produção de tomate. De acordo com o
Deral, na safra 2017/2018 o estado produziu mais de 200 mil toneladas do fruto. Os tomateiros
são cultivados no mundo todo, são sensíveis a baixas temperaturas, necessitam de boa
luminosidade, solos bem drenados e ricos em matéria orgânica.

Um dos principais desafios da cultura do tomate são as pragas e doenças que necessitam de
um controle assertivo a fim evitar danos econômicos severos.  Duas principais pragas da
cultura, Mosca branca (Bemisia tabacci tipo B) e a Traça do tomateiro (Tuta absoluta)

desafiam os agricultores em busca de alta produtividade. 

 

ÓLEO DE NEEM REDUZ
CUSTOS COM DEFENSIVOS
NA PRODUÇÃO DE TOMATE

A mosca Branca além de sucção de seiva, injeta toxinas
que podem causar danos severos como perda de vigor,
maturação desigual dos frutos e perda de textura e
sabor. Além disso a mosca é um inseto vetor de vírus
que podem comprometer a produtividade das plantas.

Já a traça do tomateiro é uma das principais pragas que
afetam a cultura do tomate. Ela é responsável por
causar danos significativos nas plantas (desde às folhas
até os frutos), podendo acarretar em enormes prejuízos
econômicos aos horticultores.

Sua presença também afeta a sanidade dos materiais,

uma vez que o ataque da traça pode facilitar a
contaminação por patógenos. Para evitar a praga,

produtores devem ficar atentos aos menores indícios de
seu aparecimento, evitando e controlando proliferação
o quanto antes.

Redução de custos com defensivos e aumento de

produtividade no desenvolvimento dos frutos.
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O produtor João Luiz de Pádua de Faxinal, no estado do Paraná estava enfrentando
problemas com estas duas pragas em sua lavoura. Para o controle das pragas,

utilizou o óleo de neem em conjunto com outros produtos e teve um resultado
efetivo no controle de Mosca Branca e Traça do tomateiro.

O tratamento na área do Sr. João, para cada 20L de água foi utilizado o seguinte
tratamento:

A aplicação é realizada semanalmente para manter a infestação abaixo do
nível de dano econômico. Sr. João diz que “Depois que comecei a utilizar o óleo
de neem reduzi os custos com defensivos e conseguiu o controle das pragas
com muito mais facilidade e custo baixo. ”
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A produção de uvas no Brasil encontra-se principalmente
nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste com destaque para
os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa
Catarina, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. 

A região do vale do Rio São Francisco é uma área fértil e
que recebe diversos investimentos em irrigação federal e
governamental, e tornou-se um importante
produtor de frutas e hortaliças. A sub-região que mais se
desenvolve é compreendida pelas cidades de Juazeiro
(Bahia) e Petrolina (Pernambuco). 

Nestes municípios encontram-se os maiores produtores
de uva do país, alcançando
mercados externos. A principal diferença da produção de
uva no Nordeste com o cultivo no Rio Grande do Sul é o
clima quente garante duas safras por ano, com repouso
máximo de 60 dias.

Com destaque para a produção de uvas de mesa, a tecnologia é aliada para alcançar
grandes produtividades. O solo arenoso e a incidência de pragas são desafios diários dos
produtores na região.

 

Observando estes desafios, a DalNeem iniciou testes para o controle das principais pragas
na produção de uva de mesa, dentre as principais dela, o Mildio (Plasmopara viticola) que é
a principal doença fúngica da videira, podendo infectar todas as partes verdes da planta,

causando maiores danos quando afeta as flores e os frutos.

CONTROLE DE PRAGAS DA
UVA COM ÓLEO DE NEEM

TESTE NA UVA

Sintoma de ataque de míldio.
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O Teste
O teste foi conduzido na propriedade do Sr. Antonio Fernandes no município de

Casa Nova na Bahia, com as cultivares Vitória e Isabel para o controle de Mildio

com área total de 0,2 hectares.

Foram realizados três tratamentos, as doses utilizadas nos testes e a frequência

de aplicação foram as mesmas, o que diferenciou foi que no teste do Mildio

foram feitas aplicações preventivas, curativas e o óleo de neem + Metalaxil-M.

Segue abaixo os dados de aplicação:

Resultados
Os tratamentos com maior índice de controle foi o tratamento 1 (óleo de neem

puro) e o tratamento 3 (Óleode neem + Metalaxil-M). Nas duas áreas tratadas não

foi observado a incidência de Mildio, comprovando a eficiência do óleo de neem

como tratamento preventivo no controle da doença. 

Desta forma, o óleo de neem nas dosagens testadas comprovou-se eficaz para o

tratamento preventivo do Mildio nas cultivares Isabel e Vitória.
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Produtores rurais e funcionários do governo
da Argentina tiveram que lidar com a entrada de
uma nuvem de gafanhotos no país. 

Os insetos vieram do Paraguai e, por lá,
destruíram lavouras inteiras de milho. Agora, a
praga avança na parte do território argentino
que faz fronteira com o Brasil e com o Uruguai.

os insetos podem chegar ao oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
oferecendo riscos às lavouras desses estados.

Uma curiosidade: O Neem foi “descoberto” em 1959 por um entomologista alemão que
observou a árvore de neem que se mantinha verde após ataques de nuvens de
gafanhotos no Sudão. Os compostos presentes na árvore de neem repelem os
gafanhotos e tornam a árvore pouco atrativa para os insetos. E o melhor de tudo é que
esses compostos também estão presentes no óleo de neem, e quando pulverizado em
plantas tem ação repelente nos gafanhotos. 

Talvez a própria natureza possa ajudar a manter o equilíbrio diante desta praga.

NUVEM DE GAFANHOTOS
DESTRÓI PLANTAÇÕES E
PREOCUPA

AMEAÇA
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PLANO SAFRA BENEFICIA
PRODUTORES FAMILIARES
PREJUDICADOS PELA COVID-19

NOTÍCIAS DO SETOR

O Plano Safra 2020/2021, lançado na quarta-feira

(17/06) pelo Ministério da Agricultura, destinará

R$150 milhões para atender às cooperativas de

agricultores familiares que foram  prejudicadas

pela Covid-19. O valor servirá para financiamentos

relacionados a formação de estoques e serão

operados em conjunto com a Conab via Programa

de Aquisição de Alimentos.

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO
COMBATE HLB EM CITROS
Uma análise recente da qualidade do solo realizada

por uma equipe de pesquisadores da Colorado State

University (CSU), dos Estados Unidos, demonstrou que

baixos níveis de matéria orgânica do solo (SOM) na

Flórida podem deixar as árvores cítricas mais

suscetíveis à progressão dos sintomas do

huanglongbing (HLB).

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

ESTUDO IDENTIFICA TRIGO
MAIS RESISTENTE AO CALOR

Um estudo internacional, com a participação
efetiva da Universidade de Córdoba, na Espanha,

analisou 54 linhas de trigo geneticamente
melhoradas para determinar quais respondem
melhor a altas temperaturas. No total, 10 genótipos
toleraram o estresse térmico e foram capazes de
produzir 2,4 toneladas de trigo por hectare.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

J U N H O  -  2 0 2 0
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https://donfanews.com.br/noticias/8684/plano-safra-beneficia-produtores-familiares-prejudicados-pela-covid-19.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/materia-organica-do-solo-combate-hlb-em-citros_435532.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/estudo-identifica-trigo-mais-resistente-ao-calor_435540.html


1º RELATÓRIO DO CLIMA DA
ÍNDIA ACENDE ALERTA, DIZ
GOVERNO
Um novo relatório do governo da Índia revela que a

mudança climática local é influenciada não

apenas pelo aumento de gases de efeito estufa,

mas também pelo aumento da poluição do

ar e pelas mudanças locais no padrão de uso da

terra. O relatório avisa que as rápidas mudanças no

clima da Índia colocarão crescente estresse nos

ecossistemas naturais do país, produção agrícola e

recursos de água doce, além de causar danos

crescentes à infraestrutura e à economia.

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

J U N H O  -  2 0 2 0

“DIGITALIZAR AGRICULTURA
É A CHAVE CONTRA CRISE”
Digitalizar a agricultura na América Latina e
Caribe é a chave para enfrentar efeitos da Covid-

19 e aliviar pobreza. Essa é a opinião do Prêmio
Nobel de Economia em 2019, Michael Kremer. O
especialista analisou o cenário durante
seminário on-line promovido pelo Instituto
Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA).

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

STEIN HAUS, A PRIMEIRA
CERVEJARIA ORGÂNICA E
SUSTENTÁVEL DO BRASIL
Anos após estudar na Alemanha e descobrir como

funciona a produção de cerveja no país, onde cada

cidadezinha possui sua marca artesanal da bebida,

Ricardo Fritsch decidiu apostar nesta ideia e

fundou a Cervejaria SteinHaus, em Picada Café, Rio

Grande do Sul. 

A SteinHaus é uma pequena cervejaria com baixa

capacidade de produção, o que garante uma

produção diferenciada, feita de forma artesanal. 

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
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https://www.agrolink.com.br/noticias/1--relatorio-do-clima-da-india-acende-alerta--diz-governo_435537.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/-digitalizar-agricultura-e-a-chave-contra-crise-_435559.html
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Santa Catarina é o quarto maior produtor

de mel do país e conta com quase dez mil

apicultores. A safra 2017/18 foi de 5,5 mil

toneladas em 315 mil colmeias.

Atualmente 42% do mel produzido no

Estado é considerado orgânico.

Além da qualidade, o mel produzido em

Santa Catarina também impressiona pela

variedade. As abelhas produzem mais de

100 tipos de méis com cor, aroma, sabor e

consistência diferentes. Entre os tipos de

mel produzidos no Estado, o silvestre

responde pela maior parte. 

Ele é multifloral, ou seja, é feito pelas

abelhas a partir do néctar coletado em

uma grande variedade de plantas.

Considerado de excelente qualidade, seu

sabor, aroma e consistência variam de

acordo com as floradas predominantes na

época em que é produzido. A coloração

mais escura indica maior concentração de

sais minerais.

Em 2019, o Mel produzido em Santa Catarina

recebeu o título de melhor mel do mundo

durante o 46º Congresso da Associação

Internacional das Federações de Apicultores

(Apimondia), realizado entre os dias 08 e 12

de setembro no Canadá. 

Esta é a quinta vez que a empresa

catarinense Prodapys leva o prêmio.O mel

de Santa Catarina já havia recebido

premiações na Austrália (2007), Ucrânia

(2013), Coreia do Sul (2015) e Turquia (2017). 

A empresa Prodapys, de Araranguá, tem o

maior projeto de produção de mel orgânico

do mundo e se destaca também como

maior exportador nacional do produto.

.

SANTA CATARINA TEM O
MELHOR MEL DO MUNDO

CLIQUE AQUI E LEIA A 
MATÉRIA COMPLETA

J U N H O  -  2 0 2 0
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https://dalneem.com.br/blog-dalneem/santa-catarina-tem-o-melhor-mel-do-mundo/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/santa-catarina-tem-o-melhor-mel-do-mundo/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/santa-catarina-tem-o-melhor-mel-do-mundo/
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PARA LER NO FINDE
Dicas de leitura para o final de semana!

ELON MUSK: COMO O CEO BILIONÁRIO DA SPACEX E
DA TESLA ESTÁ MOLDANDO NOSSO FUTURO

Nesse livro, o experiente jornalista de tecnologia Ashlee Vance apresenta um olhar inédito
sobre a vida e as realizações inacreditáveis do homem mais audacioso do Vale do Silício. 

Fundamentado em mais de cinquenta horas de conversas com Musk e entrevistas com mais
de trezentas pessoas ligadas a ele, Vance investiga em detalhes a trajetória muitas vezes
instável e controversa das empresas de Musk e traça um retrato impressionante do
personagem complexo que renovou a indústria com uma série de inovações de enorme
impacto político e econômico, num vislumbre do que pode vir a ser o futuro encabeçado pelo
progresso de seus negócios visionários.

“Você  acha que eu sou maluco?”. O livro
começa com a seguinte pergunta de Elon
Musk ao escritor Ashlee Vance, após o primeiro
encontro entre eles para saber se Musk daria a
oportunidade de Vance relatar sobre parte de
sua biografia e também os feitos visionários já
realizados pelo empreendedor, bem como as
transcendências engenhosas que a SpaceX e a
Tesla Motors vem trazendo ao mundo.

A pergunta foi o começo desta jornada
turbulenta sobre a vida de Elon Musk. Com
toda certeza ele não foi e não é o mais
“certo da cabeça” dos bilionários do Vale do
Silício. Toda sua trajetória desde a África do
Sul, passando por Califórnia até entre Los
Angeles e São Francisco, como antigo CEO
do PayPal e atual CEO da SpaceX, da Tesla e
também presidente e o maior acionista da
SolarCity, mostra o seu aspecto audacioso
que renovou principalmente as indústrias
aeroespaciais, automotivas e das energias,
causando grandes impactos políticos e
econômicos.
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