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PRINCIPAL

Compatibilidade de calda do
Fitoneem com Beauveria
bassiana e Metharizium anisopliae
No atual cenário do agronegócio brasileiro, o
crescimento da agricultura orgânica aliado às
exigências de alimentos isentos de agrotóxicos por
parte do mercado consumidor interno e externo
vêm propulsionando o avanço e desenvolvimento
de produtos orgânicos e biológicos para controle
de pragas agrícolas. Entre os agentes de
biocontrole mais utilizados no mundo, os fungos
entomopatogênicos exercem um importante papel
em programas de manejo integrado de pragas.
Dentre os micro-organismos inimigos naturais de
insetos, os fungos entomopatogênicos Beauveria
bassiana (Bals.)Vuill e Metarhizium anisopliae.
destacam-se por possuir maior potencial de uso
em culturas agrícolas.
O fungo B. bassiana está presente naturalmente no
ar e principalmente no solo e, além de possuir forte
ação sobre pragas, seu sistema de produção e
aplicação em grande escala é bastante simples.
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A utilização de bioinseticidas microbiológicos formulado a partir do fungo
entomopatogênico Metarhizium anisopliae tem sido uma excelente opção no
controle destas pragas. Este fungo infecta ninfas e adultos, por meio da germinação
dos seus esporos sobre o exoesqueleto do inseto, neste caso a cigarrinha. Os esporos
germinados penetram no interior do inseto provocando a sua morte.
Porém, a eficiência desses agentes de controle biológico pode ser afetada pelo uso de
agroquímicos. Dessa maneira, torna-se necessário produtos mais seletivos para se
utilizar em plantações, com o intuito de não diminuírem ou eliminarem as funções
naturais dos entomopatógenos ou até promoverem uma associação benéfica quando
utilizados de maneira concomitante, contribuindo, assim, para um controle de
determinada praga mais efetivo.

O Fitoneem fitossanitário à
base de óleo de neem é
comumente
utilizado
em
áreas de manejo integrado de
pragas e sua utilização é, por
vezes, associada a controle
biológico.
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Entendendo
a
necessidade
de
informações sobre a compatibilidade
de calda do Fitoneem com agentes
biológicos de controle de pragas,
apresentamos
o
teste
de
compatibilidade
realizado
pela
empresa Oligos Biotech em abril
deste ano.
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Teste de compatibilidade de calda com
Fitoneem e Beauveria bassiana IBCB 66 Produto Beauveria Oligos
O teste analisou a porcentagem de germinação de conídios de fungo sob
diferentes dosagens do Fitoneem por três horas, sendo uma contagem a cada
hora. Os resultados foram comparados com a testemunha, que constitui a calda
preparada apenas com o fungo Beauveria, sem adição de Fitoneem. Em todos
os tratamentos foi utilizado 2,5g/L do produto Beauveria Oligos.
A seguir segue os dados do teste:

Em todas as dosagens de Fitoneem houve pouca variação na contagem de
conídios em relação a testemunha, que obteve uma contagem de 81%. Os
melhores resultados foram obtidos nas doses de Fitoneem a 1ml, 2ml e 7ml na
primeira hora após a mistura, com 79% da presença dos conídios.
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Teste de compatibilidade de calda com
Fitoneem e Metarhizium anisopliae IBCB
425 produto Metarhizium Oligos
O teste analisou a porcentagem de germinação de conídios de fungo sob
diferentes dosagens do Fitoneem por três horas, sendo uma contagem a cada
hora. Os resultados foram comparados com a testemunha, que constitui a calda
preparada apenas com o fungo Metarhizium, sem adição de Fitoneem. Em
todos os tratamentos foi utilizado 2,5g/L do produto Metarhizium Oligos.
A seguir segue os dados do teste:

Em todas as dosagens de Fitoneem houve pouca variação na contagem de
conídios em relação a testemunha, que obteve uma contagem de 83%. Os
melhores resultados foram obtidos nas doses de Fitoneem a 1ml, 2ml, 3ml e
7ml na primeira hora após a mistura, com 80% e 79% respectivamente, da
presença dos conídios de Metarhizium.
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É importante ressaltar que os fungos
entomopatogênicos apresentam grande
variabilidade genética, assim sendo, é
possível que alguns isolados de uma
mesma espécie sejam sensíveis a
determinadas substancias, enquanto
outros sejam compatíveis com eles.
De maneira pratica e sustentável, a
preservação
dos
fungos
entomopatogênicos no ambiente é
resultado da utilização de produtos
químicos seletivos, promovendo a eficaz
ação de inimigos naturais.
As
interações
entre
fungos
entomopatogênicos
e
produtos
fitossanitários como o Fitoneem é
considerada positiva, visto que o
produto Fitoneem é uma importante
ferramenta para o controle de pragas e
não afeta diretamente inimigos naturais
e organismo de agente biológico como
a beauveria e Metahrizium.

AGENDE
SEU TESTE
Envie e-mail para
rafael@dalneem.com.br ou
aponte a camera do seu celular
para o QRCode abaixo e fale
com nosso Diretor.
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TORTA DE NEEM PARA
ÁRVORES FRUTÍFERAS
A torta vegetal de neem é um fertilizante orgânico obtidos através da extração
do óleo de neem das sementes da árvore de neem. A torta de neem como é
conhecida, é rica em macro e micronutrientes como Nitrogênio, potássio,
cálcio e magnésio que são essenciais para o desenvolvimento das plantas.
Além disso a torta contém carbono orgânico e fitormonios naturais que atuam
no sistema secundário da planta, fazendo com que o mesmo alcance equilíbrio
em todas as suas atividades, proporcionando maior produtividade,
enraizamento, estimula a produção de substâncias antioxidantes que
funcionam como defesas naturais das plantas.
A utilização da torta de Neem aumenta a capacidade de retenção de água do
solo e melhora a sua estrutura, provocando um aumento de organismos
benéficos como minhocas. Ainda reduz o teor de alcalino no solo devido à
produção de ácidos orgânicos decorrentes da decomposição. E proporcionam
ainda outras vantagens, como incremento de matéria orgânica, fornece
nutrientes para as plantas, e auxilia no combate a pragas.
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Todos esses benefícios são especialmente importantes na produção de árvores
frutíferas, que necessitam de quantidade adequadas de nutrientes e condições
climáticas favoráveis para a produção.
Como foi o caso da produção de cajueiro do senhor CLEFFERSON C. L.
RODRIGUES morador da cidade de Cáceres/MT. Os cajueiros estavam com
deficiências nutricionais e devido a esta condição ocorria o abortamento das
flores.
O senhor Cleferson realizou uma aplicação de torta vegetal de neem que
consistiu em 200g/planta, distribuídas de forma circular na base das plantas
seguida de irrigação. Após a aplicação, as plantas emitiram nova florada e já
iniciaram a produção de frutos.
“Olá meu nome é CLEFFERSON C. L. RODRIGUES morador da cidade de
Cáceres MT. Alguns dias atrás tive a oportunidade de conhecer o Sr. José
Geraldo da onde adquiri do mesmo um fertilizante orgânico por nome de
TORTA VEGETAL DE NEEM. Fiz a aplicação do produto em alguns cajueiros,
onde essas mesmas árvores frutíferas se encontravam tão fracas q não
estavam aguentando nem segurar a própria florada.
Conforme as instruções do Sr. José Geraldo fiz a
aplicação do fertilizante e comecei irriga-las
todos os dias. Hoje completa apenas oito dias
após
a
aplicação
e
confesso
q
estou
surpreendido com o resultado até o momento,
as plantas já soltaram uma nova florada e
começaram a produzir alguns frutos.
Não vejo a hora de poder degustar estes frutos
novamente, fazer um belo suco bem gelado para
combater o calor da nossa região e também
comer um delicioso de caju.
Desde já agradeço ao Sr Geraldo por ter me
apresentado este maravilhoso fertilizante. E a
natureza também agradece, pois, o produto é
orgânico, os pássaros estão felizes pois
novamente estão aparecendo os frutos para eles
se alimentarem.”

loja.dalneem.com.br
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As tangerinas da Kaline Biollado também moradora da cidade de
Cárceres/MT, estavam com dificuldades de produção e desenvolvimento
vegetativo, com perda de folhas e sem produção de flores e frutos por longo
período. Após a aplicação de 200g de torta de neem na base da planta,
a tangerina voltou a florir e produzir novos frutos.
“Tivemos uma experiência muito boa com pé de mexerica que estava há
muito tempo aqui no nosso sítio, não dava frutos e começou a perder suas
folhas e achamos até que ele iria morrer. Após a aplicação da torta de
neem, houve uma recuperação muito boa e gradativa. Hoje ele já possui
galhos, folhas novas e também está dando frutinhas."

Você também pode experimentar os benefícios da
TORTA DE NEEM no seu plantio.

APROVEITE A
PROMOÇÃO
loja.dalneem.com.br

NOTÍCIAS DO SETOR
BIOINSUMOS:
“AGRICULTURA BIOLÓGICA É A
TERCEIRA ONDA”
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lançou
o Programa Nacional de Bioinsumos, o que
definiu como "a terceira onda da agricultura
brasileira depois do Plantio Direto e dos
sistemas integrados como ILPF". O decreto que
institui o programa de incentivo ao setor já foi
publicado no Diário Oficial da União.
Os bioinsumos são aqueles produtos, processos
ou tecnologias de origem vegetal, animal ou
microbiana, destinados ao uso na produção,
armazenamento e beneficiamento de produtos
agropecuários, nos sistemas de produção
aquáticos ou de florestas plantadas, que
interfiram positivamente no crescimento...

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

EMBRAPA HORTALIÇAS APRESENTA
PROJETO PARA A CÂMARA SETORIAL
DO MAPA
Embrapa apresentou projeto de pesquisa que
irá contribuir com a adoção da
rastreabilidade pela cadeia de hortaliças.
A rastreabilidade de produtos vegetais está
prevista na Instrução Normativa Conjunta
(INC) nº 02/2018, do Mapa e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para
diversas culturas.
CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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PARA LER NO FINDE
Dicas de leitura para o final de semana!

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - DANIEL GOLEMAN
Publicado pela primeira vez em 1995, nos Estados Unidos, este livro transformou a
maneira de pensar a inteligência. Alterou práticas de educação e mudou o mundo
dos negócios. Das fronteiras da psicologia e da neurociência, Daniel Goleman
trouxe o conceito de "duas mentes" - a racional e a emocional - e explicou como,
juntas, elas moldam nosso destino. Segundo Goleman, a consciência das emoções
é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo.
Partindo de casos cotidianos, o autor mostra como a incapacidade de lidar com as
próprias emoções pode minar a experiência escolar, acabar com carreiras
promissoras e destruir vidas. O fracasso e a vitória não são determinados por algum
tipo de loteria genética: muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são
maleáveis e podem ser trabalhados. Utilizando exemplos marcantes, Goleman
descreve as cinco habilidades-chaves da inteligência emocional e mostra como
elas determinam nosso êxito nos relacionamentos e no trabalho, e até nosso bemestar físico. Pais, professores e líderes do mundo dos negócios sentirão o valor desta
visão arrebatadora do potencial humano.
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