
ÓLEO DE NEEM NO CITRUS

A torta de Neem é um importante fertilizante
que auxilia na produção de morango,

 estimulando seu enraizamento, floração e frutificação

Conheça a eficiência do Óleo de Neem no
controle de pragas do citrus

TORTA DE NEEM NO CULTIVO
DO MORANGO
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E com ZERO de emissão  de carbono
SACO DE LIXO FEITO COM PLANTA
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A história da citricultura brasileira está

intimamente ligada à própria história do país.

Poucos anos após a descoberta do Brasil, por

volta de 1530, os portugueses introduziram as

primeiras sementes de laranja doce nos

Estados da Bahia e de São Paulo. Dadas às

condições ecológicas favoráveis, as plantas

produziram satisfatoriamente, e as frutas já

eram de excelente qualidade. Mas somente a

partir de 1930 é que a citricultura começou a

ser implantada comercialmente nos estados

de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e

posteriormente se espalhou por todo o país.

A citricultura contempla, além da laranja, que

é o principal produto dessa cadeia, a

tangerineira, a lima ácida e o limão e é

umadas principais atividades agrícolas do

mundo, apresentando alto consumo em vários

países, independentemente da classe social

da população.

EFICIÊNCIA DO ÓLEO DE NEEM NO
CONTROLE DE PRAGAS DO CITRUS

PRINCIPAL
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A citricultura brasileira, que detém a

liderança mundial, tem se destacado pela

promoção do crescimento socioeconômico,

contribuindo com a balança comercial

nacional e, principalmente, como geradora

direta e indireta de empregos na área rural,

sendo responsável por mais de 80% das

exportações mundiais de suco de laranja e

mais de 30% de toda a produção mundial da

fruta. Quase 100% do suco de laranja

produzido no país é exportado, isso graças ao

produtor rural, que tem produzido, ano a

após ano, frutas de excelente qualidade. São

Paulo é o principal estado produtor, seguido

por Minas Gerais, Paraná e Bahia.

No entanto, a produção de Citrus é

constantemente afetada por mudanças

climáticas e diversos problemas

fitossanitários, como pragas, que muitas

vezes transmitem doenças causadas por

fungos, bactérias e vírus. 

Para evitar uma possível queda na

produtividade é necessário saber identificar

a presença dessas pragas e realizar o

manejo correto em cada situação. Por

isso,  vamos mostrar aqui algumas das

principais pragas da citricultura, e formas

alternativas e eficientes de controlá-las.

Para a safra  2019/2020, a
estimativa de produção é
de 385 milhões de caixas de
40,8 kg de laranja, segundo
o Fundo de Defesa da
Citricultura (FundeCitrus).

Ácaro da Leprose (Brevipalpus phoenicis)

Este ácaro, agente causador

da leprose, ataca folhas,

ramos e frutos, provocando

lesões extensas e profundas

nesses órgãos da planta. Nos

frutos, as manchas

prejudicam a aparência

externa, que reduz

drasticamente o seu valor

comercial, além de afetar a

produtividade da planta.

Figura 1. Sintomas de leprose nas folhas, ramo e frutos de laranja.



Devido à alta pressão de seleção com acaricidas e a evolução da resistência com

acaricidas para ácaro-da-leprose e ácaro-da-ferrugem têm sido um problema

emergente ao citricultor Brasileiro. O uso intensivo de agrotóxicos pode provocar

desequilíbrios biológicos, favorecendo a reincidência, assim como o aparecimento

de novas pragas.

Entretanto, há uma tendência em se substituir os agrotóxicos por produtos mais

seletivos e que sejam seguros ao ambiente e ao homem. Neste contexto, a utilização

de produtos naturais no controle de pragas tem se destacado entre os métodos

alternativos de controle.

Um estudo publicado na revista Pesquisa Agropecuária Tropical da Universidade

federal de Goiás, utilizou o óleo de Neem em bioensaios em laboratório com

imersão de frutos de tangerina Murcote (Citrus reticulata blanco x Citrus sinensis)
infestados por adultos de ácaro da leprose. 

Após 72 horas da exposição, o óleo de Neem obteve a mortalidade de 92% dos

ácaros presentes nos frutos. Comprovando assim, uma alternativa eficaz no controle

do ácaro da leprose em Citrus.
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Psilideo do Citrus (Diaphorina citri)

Os Psilídeos são insetos que se alimentam da seiva de plantas como murtas e

todas as variedades de Citrus. 

Assim como as cigarrinhas, os danos econômicos diretos causados pela

alimentação deste inseto são mínimos, no entanto o psilídeo Diaphorina citri é o

vetor da bactéria  Candidatus  Liberibacter spp, causadora

do greening  (huanglongbing/HLB), O greening é, atualmente, a doença de maior

impacto econômico da citricultura mundial. 

Insetos adultos que se alimentam de plantas doentes adquirem a bactéria e

passam a transmiti-la para outras plantas sadias. Insetos que se desenvolvem

em plantas doentes aumentam a sua capacidade de transmissão da doença.

Figura 2. Diaphorina citri, psilídeo transmissor do greening e Sintomas de greening em folhas de laranja.

Em 2015 o departamento de entomologia e acarologia da

Escola superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da

Universidade Federal de São Paulo (ESALQ/USP) publicou

um estudo realizado a campo com a variedade de Laranja

Pera-Rio no controle do Psilídeo Diaphorina citri com
inseticida à base de azadiractina (presente no óleo de

Neem) e sua ação sobre o parasitoide Tamarixia
radiata muito utilizada no controle biológico pois utiliza

as ninfas do Psilídeo para se reproduzir. 

O estudo mostrou o controle de 89% das ninfas do

Psilídeo Diaphorina citri, 72 horas depois da aplicação

não apresentando controle em adultos. 

CONTROLE



Com relação a toxicidade da azadiractina em Tamarixia radiata, o

tratamento com azadiractina se assemelhou ao controle, não

apresentando toxicidade às vespas. De acordo com o estudo,

inseticidas à base de azaractina são uma excelente alternativa no

controle Psilídeo Diaphorina citri, podendo inclusive ser utilizado

em conjunto com o controle biológico, pois não apresentou

toxicidade para as vespas de Tamarixia radiata. 

Vale destacar que inseticidas à base de azadiractina apresentam

curtos período de carência pois se degradam facilmente no meio

ambiente, possibilitando assim sua utilização em períodos pré-

colheita, período crítico onde aumenta a demanda produtos que

não gerem resíduos tóxicos.

Mosca negra (Aleurocanthus woglum)

De origem asiática, a mosca negra (Aleurocanthus woglum) causa danos diretos e

indiretos aos Citrus e prejudica o desenvolvimento e a produção das plantas. 

A mosca negra alimenta-se da seiva da planta, deixando-a debilitada, murchando-a

e, em alguns casos, levando-a a morte, se não forem realizadas medidas de

controle. 

A fumagina, que é causada pelo fungo Capnodium sp., se desenvolve sobre as

excreções da mosca negra e chega a revestir totalmente a folha, acarretando

redução da fotossíntese e impedindo a respiração da planta.
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Figura 3. Mosca Negra em folhas de Citrus.



A aplicação na face superior da folha resultou na mortalidade acima de 50% de

ovos e de 75% de ninfas. No teste não foram avaliados os efeitos do óleo de Neem

em insetos adultos de mosca negra. 

Com base no estudo, o óleo de Neem se mostrou uma importante ferramenta no

controle de mosca negra em Citrus, visto que ainda há poucas moléculas

registradas para a cultura no controle da praga, reduzindo a possibilidade de

rotação de moléculas e aumentando os riscos de resistência da praga. 

 

O óleo de Neem é uma importante ferramenta para o citricultor brasileiro no que

diz respeito a controle de pragas, pois além de ser eficaz no controle das pragas

citadas, ainda pode ser associado ao controle biológico no manejo integrado de

pragas e ideal para ser utilizado em períodos pré-colheita, devido ao seu curto

período de carência e rápida degradação no meio ambiente.

Em 2017, um artigo publicado na Revista Brasileira de Fruticultura sobre a ação do

óleo de Neem nas fases jovens (ovo e ninfa) da mosca negra em condição de

laboratório. Os tratamentos com o óleo de Neem foram conduzidos com aplicações

na face superior da folha (adaxial) e na face inferior (abaxial), local onde as moscas

se alimentam e ovipositam.   Os dois testes foram necessários para verificar o efeito

translaminar do óleo de Neem nas folhas de Citrus. 

Quando aplicado diretamente na face inferior da folha, o óle de Neem obteve 85%

de mortalidade dos ovos e 81% de controle de ninfas.
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Embora seja uma fruta bastante comum ao brasileiro, não faz muito tempo

que o morango é encontrado no mercado nacional.

Sem um registro preciso de quando o cultivo do morangueiro foi iniciado

por aqui, o lançamento da cultivar IAC Campinas, nos anos 1960, é a

referência mais próxima de sua popularização no país. 

De lá para cá, o plantio da fruteira se expandiu e não parou mais de se

desenvolver nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Avançou também em áreas de regiões com diferentes solos e climas, como

Goiás, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal e Paraná. 

Por conta da rentabilidade que oferece, a cultura despertou o interesse de

pequenos empreendedores rurais que praticam a agricultura familiar. Eles

estão entre os principais produtores de morangos, em plantios espalhados

pelo país.

A Torta de Neem é um importante fertilizante que auxilia na produção de

morango, estimulando seu enraizamento, floração e frutificação.

APRENDA COMO UTILIZAR
A TORTA DE NEEM NO
CULTIVO DE MORANGOS
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Rica em nitrogênio e demais nutrientes essenciais para o desenvolvimento das

plantas, a torta de Neem promove maior crescimento, aumenta sua resistência

ao ataque de pragas, doenças e eventuais situação de stress hídrico,

nutricional, etc., contribuindo assim com frutos maiores e mais saborosos.
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A torta de Neem em sua forma em pó,

pode ser misturada com a água numa

proporção de 1Kg para 100L de água.

O ideal é realizar uma pré-diluição em

10L de água e deixar em repouso por 24

horas em um recipiente de preferência

fechado.

Após as 24hrs, adiciona os 90 litros

restante, sempre agitando.

Esta calda pode ser aplicada com o

auxílio de um pulverizador costal sem os

bicos aspersores, tendo assim um jato

que deve ser direcionado na base da

planta. 

A quantidade de 100L é suficiente para

aplicação média de 2.000 plantas de

morango.

A aplicação pode ser repetida a cada 15-

30 dias dependendo das condições na

planta.

Aprenda como você pode produzir mais
com torta de Neem:

 

Todas fotos expostas aqui são de morangos cultivados com
torta de Neem da DalNeem Brasil.

APROVEITE AAPROVEITE A
PROMOÇÃOPROMOÇÃO



JULHO  -  2020 WWW .DALNEEM .COM .BR

A Embalixo lançou um saco de lixo feito de planta, com zero emissão

de carbono, que pode ser reciclado e, consequentemente, não gerar

resíduos.

O material de fonte renovável feito a partir da cana-de-açúcar, que já

captura carbono em sua fabricação, se junta ao plástico reciclado, que

possui uma baixa emissão e resulta em uma neutralidade.

LEIA A MATÉRIA COMPLETALEIA A MATÉRIA COMPLETA

EMPRESA BRASILEIRA PRODUZ
SACO DE LIXO FEITO DE PLANTA
E COM ZERO EMISSÃO DE
CARBONO

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2020/06/empresa-brasileira-produz-saco-de-lixo-feito-de-planta-e-com-zero-emissao-de-carbono.html


Para acompanhar as condições do

desenvolvimento vegetal, é de extrema

importância conseguir determinar as variáveis

ambientais. Com isso em mente, os sensores de

solo possuem destaque na área de agricultura

digital e de precisão.

São muitas vezes chamados apenas de sensores

de solo, mas são na verdade sensores de

umidade no solo. Estes são bastante utilizados

para realizar leituras automáticas, muitas vezes

conectados à internet. Com o acesso facilitado

às informações de umidade, além de coletas

constantes, a segurança dessas informações é

muito maior.

Derriçar café em região elevada é um desafio. A falta de mecanização e

dificuldades de tratorização devido a topografia traz problemas aos

cafeicultores como a maior demanda de mão-de-obra, por vezes escassa e cara.

A cafeicultura de montanha é responsável por um volume de produção anual

de cerca de 13 a 15 milhões de sacas de café no Brasil. O aproveitamento de

áreas menos declivosas das montanhas, topos e encostas suaves, tem

despertado interesse, mas exigem muito trabalho e gastos na adaptação do

terreno e das lavouras. Por isso a pesquisa trabalha para resolver o problema.

CONHEÇA OS SENSORES
DE SOLO E COMO FUNCIONAM

NOTÍCIAS DO SETOR

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

MÁQUINA
BUSCA

FACILITAR
DERRIÇA EM
MONTANHA

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

https://agrosmart.com.br/blog/sensores-de-solo/
https://www.agrolink.com.br/noticias/maquina-busca-facilitar-derrica-em-montanha_437136.html


Um produtor rural da Bahia conseguiu obter

junto ao Instituto Nacional de Propriedade

Industrial (INPI), órgão federal que controla e

concede o registro de marcas e patentes de

produtos e serviços, a patente da produção do

ketchup de morango.

O dono da patente é o também empresário e

chef de cozinha Renato Lobão, proprietário do

restaurante Sertãozinho Grill. Ele produz

morango em Mucugê, na Chapada

Diamantina, região que tem se destacado pelo

potencial do agroturismo, com a produção de

vinhos especiais e de frutas vermelhas.

PRODUTOR BAIANO CONSEGUE
PATENTE PARA PRODUZIR
KETCHUP DE MORANGO

Veja a matéria completa
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BRASIL E CANADÁ FORMALIZAM COOPERAÇÃO
NA ÁREA AGRÍCOLA
A Embrapa e o Agri-Food Canada (AAFC) assinaram no dia 22 de julho de 2020

Memorando de Entendimento (MOU) que formaliza a cooperação técnica entre as

duas instituições. O MOU consolida uma parceria que já existe desde meados dos

anos 2000 nas áreas de melhoramento genético de trigo e mudanças climáticas,

e abre portas para novas pesquisas e inovações em campos avançados da ciência,

como edição gênica e agricultura de precisão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA AQUI

https://blogs.canalrural.com.br/mariobittencourt/2019/12/03/produtor-baiano-consegue-patente-para-produzir-ketchup-de-morango/
https://www.agrolink.com.br/noticias/brasil-e-canada-formalizam-cooperacao-na-area-agricola_437163.html
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PARA LER NO FINDE

MINHA HISTÓRIA - MICHELLE OBAMA
Em suas memórias, um trabalho de profunda reflexão e com uma narrativa envolvente,

Michelle Obama convida os leitores a conhecer seu mundo, recontando as experiências

que a moldaram — da infância na região de South Side, em Chicago, e os seus anos como

executiva tentando equilibrar as demandas da maternidade e do trabalho, ao período em

que passou no endereço mais famoso do mundo. Com honestidade e uma inteligência

aguçada, ela descreve seus triunfos e suas decepções, tanto públicas quanto privadas, e

conta toda a sua história, conforme a viveu — em suas próprias palavras e em seus próprios

termos.

Reconfortante, sábio e revelador, Minha história traz um relato íntimo e singular, de uma

mulher com alma e consistência que desafiou constantemente as expectativas — e cuja

história nos inspira a fazer o mesmo.

Dicas de leitura para o final de semana!
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