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No dia 20/01/20 iniciamos o teste na Fazenda Bavieira produtora de

cacau no município de Itagibá, interior da Bahia com óleo de neem.

O objetivo principal é avaliar o desempenho no controle de duas

cochonilhas que a atacam a cultura do Cacau. Sendo a principal

delas a Cochonilha rosada (Maconellicoccus hirsutus).

Teste com Óleo de Neem para
o Controle da cochonilha na
cultura do Cacau

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
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Em fevereiro deste ano a DalNeem iniciou testes com o óleo de neem

para o controle de Mosca das frutas em Maçã. O teste foi realizdo em

fase pré-colheita na cidade de São Joaquim, no oeste de Santa Catarina.

Os resultados foram excelentes e você pode relembrar deste teste

clicando no botão abaixo:

Controle de Mosca das Frutas
(Anastrepha fraterculus) em
Maçã com óleo de neem

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/controle-de-mosca-das-frutas-anastrepha-fraterculus-em-maca-com-oleo-de-neem/
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No mês de março nossa equipe foi até o nordeste brasileiro para realizar

mais um teste com o óleo de neem, desta vez no controle de Ácaro da

necrose e Lagarta-do-coqueiro na cidade de Canudos, BA.

Confira as imagens e informações acessando o teste completo no botão

abaixo:

Óleo de Neem é eficiente no
controle de pragas do
Coqueiro

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-e-eficiente-no-controle-de-pragas-do-coqueiro/
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O ácaro da mancha anular causa uma virose que prejudica a produção

cafeeira no Brasil. Para ajudar nossos produtores, a DalNeem realizou

experimento com o óleo de neem foi em uma área de 1 hectare na

cidade de Cristais em Minas Gerais.

Confira os resultados clicando abaixo:

Ácaro da mancha anular
(Brevipalpus phoenicis) no
Café controlado com Neem

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-controla-acaro-da-mancha-anular-brevipalpus-phoenicis-em-cafe/
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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. 

Como alternativa para aumento da produtividade, a Fazenda do
Chapéu localizada no município São Francisco de Paula-RS, utiliza a

torta de neem visando melhorar o desenvolvimento do tubérculo e

resistência ao ataque de pragas e doenças.

Produtor do RS utiliza a Torta
de Neem para aumentar a
produtividade no cultivo de
beterraba

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/produtor-do-rio-grande-do-sul-utiliza-a-torta-de-neem-para-aumentar-a-produtividade-no-cultivo-de-beterraba/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/produtor-do-rio-grande-do-sul-utiliza-a-torta-de-neem-para-aumentar-a-produtividade-no-cultivo-de-beterraba/
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Em Junho, o produtor João Luiz de Pádua de Faxinal, no estado do

Paraná estava enfrentando problemas com duas pragas em sua lavoura. 

Para o controle das pragas, foi realizado um teste com o óleo de neem

em conjunto com outros produtos, o que gerou um resultado efetivo no

controle de Mosca Branca e Traça do tomateiro.

Óleo de Neem reduz custos
com defensivos na produção
de tomate

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-reduz-custos-com-defensivos-na-producao-de-tomate/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-reduz-custos-com-defensivos-na-producao-de-tomate/
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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.

Eficiência Do Óleo De Neem
No Controle De Pragas Do
Citrus

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-reduz-custos-com-defensivos-na-producao-de-tomate/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/eficiencia-do-oleo-de-neem-no-controle-de-pragas-do-citrus/
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Rica em nitrogênio e demais nutrientes essenciais para o

desenvolvimento das plantas, utilizada em morangos, 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.

Torta De Neem No Cultivo De
Morangos

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/aprenda-como-utilizar-a-torta-de-neem-no-cultivo-de-morangos/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/aprenda-como-utilizar-a-torta-de-neem-no-cultivo-de-morangos/
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Todos esses benefícios da torta de neem são especialmente importantes

na produção de árvores frutíferas, que necessitam de quantidade

adequadas de nutrientes e condições climáticas favoráveis para a

produção.

Torta de neem para árvores
frutíferas

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/torta-de-neem-para-arvores-frutiferas/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/torta-de-neem-para-arvores-frutiferas/
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Apesar do aperfeiçoamento das técnicas de produção, o meloeiro é

acometido por problemas fitossanitários durante o cultivo,

principalmente no que se refere aos insetos-praga.

Com destaque para a mosca-minadora, considerada praga-chave da

cultura, responsável por causar sérios prejuízos aos produtores.

Óleo de neem é eficiente
no controle de Mosca-
Minadora no Melão

OS TESTES DE 2020

Saiba tudo aqui

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/oleo-de-neem-e-eficiencia-no-controle-de-mosca-minadora-em-cultivo-de-melao/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/oleo-de-neem-e-eficiencia-no-controle-de-mosca-minadora-em-cultivo-de-melao/
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Além da produção em larga escala, o cultivo

de flores em casas e apartamento tem

crescido nos últimos anos devido

principalmente a busca por qualidade de vida

e bem-estar. 

As flores, assim como todas as plantas

precisam de alimentos para crescerem

saudáveis da mesma forma que nós

precisamos. Estes alimentos chamam-se

nutrientes e são disponibilizados para elas

através dos fertilizantes, como a torta vegetal

de Neem.

Saiba tudo aqui

Torta e neem em flores

OS TESTES DE 2020

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/testes-de-campo/oleo-de-neem-para-o-controle-da-cochonilha-na-cultura-do-cacau/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/como-utilizar-a-torta-de-neem-em-flores-e-vasos/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/como-utilizar-a-torta-de-neem-em-flores-e-vasos/
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O ano que passou foi, sem dúvidas, um dos anos mais desafiadores dos

últimos tempos. Apesar de toda dificuldade que passamos, o ano de 2020

teve também boas notícias que vamos compartilhar com vocês:

O uso da tecnologia da informação está mudando a

agropecuária e o Brasil tem se posicionado como

grande protagonista no emprego de tecnologias

voltadas ao campo. 

Saiba Mais

Agricultura do Futuro

A preocupação ambiental, principalmente entre os

países europeus que importam produtos agrícolas do

Brasil, como a Holanda, não pode mais ser dissociada

das relações internacionais que envolvem o

agronegócio. Nesse contexto, ganham mais peso

ferramentas tecnológicas voltadas para a

sustentabilidade, como o aplicativo inovador, em

termos mundiais, desenvolvido pela startup brasileira

Perfect Flight.

Saiba Mais

Tecnologia pioneira no mundo
rastreia uso de pesticidas

Embrapa cria cenoura que dispensa agrotóxico

Conheça a primeira cervejaria orgânica e sustentável
do Brasil

v e j a  t am b ém :

https://dalneem.com.br/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/01/02/agricultura-4-0/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tecnologia-pioneira-no-mundo-rastreia-uso-de-pesticidas,70003234918
https://exame.abril.com.br/ciencia/embrapa-cria-cenoura-que-dispensa-agrotoxico/
https://cervejasteinhaus.com.br/primeira-cervejaria-do-brasil-100-organica-e-sustentavel
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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.

Saiba Mais

Empresa brasileira produz saco
de lixo feito de planta e com
zero emissão de carbono

Agrotóximo 'Paraquate' está proibido no Brasil

Exame de sangue da terra´ promete revolucionar a
análise de solo

v e j a  t am b ém :

A cooperação vai beneficiar diretamente a

agricultura digital no Brasil, também chamada de

agricultura 4.0, a partir do uso de satélites, sensores e

outras ferramentas de inteligência artificial que

permitem mapear e monitorar áreas de produção

agropecuária.

Saiba Mais

Embrapa e Agencia Espacial
Brasileia somam expertises em
prol da agricultura 4.0

https://dalneem.com.br/
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
https://exame.abril.com.br/ciencia/embrapa-cria-cenoura-que-dispensa-agrotoxico/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/10/25/embrapa-desenvolve-exame-de-sangue-da-terra-que-promete-revolucionar-a-analise-de-solo.ghtml
https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/55898721/embrapa-e-aeb-somam-expertises-em-prol-da-agricultura-40
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OS MELHORES DE 2020
Em todas as edições da Dalneews recomendamos livros que agregam

conhecimento sobre temas atuais, autoconhecimento e temas que nos

ajudam em situações do nosso dia. Separamos dois livros que mais

gostamos em 2020:

O curso “Justice”, de Michael J.

Sandel, é um dos mais populares e

influentes de Harvard. Quase mil

alunos aglomeram-se no anfiteatro

do campus da universidade para

ouvir Sandel relacionar grandes

problemas da filosofia a prosaicos

assuntos do cotidiano. São temas

instigantes que, reunidos neste livro,

oferecem ao leitor a mesma jornada

empolgante que atrai os alunos de

Harvard: casamento entre pessoas do

mesmo sexo, suicídio assistido,

aborto, imigração, impostos, o lugar

da religião na política, os limites

morais dos mercados.

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? as

principais preocupações com relação

ao trabalho.  Recheado de

ensinamentos como 'Paciência na

turbulência, sabedoria na travessia', é

uma obra fundamental para quem

sonha com realização profissional

sem abrir mão da vida pessoal.



O ano de 2020 foi certamente desafiador para todos nós. Foi um ano

sobretudo de aprendizado, cuidado e muito trabalho. Nós da

DalNeem Brasil, exaltamos cada dia mais o papel da agricultura para

o nosso país.

A verdade é que sem você, querido amigo agricultor, não teríamos

vencido este ano.

Vocês não mediram esforços para colocar alimentos em nossa mesa,

enfrentaram todas as dificuldades comuns e as novas adversidades

que chegaram. Sempre com força, garra e muita fé.

O agro não parou porque  o agricultor não parou, porque os

distribuidores, revendedores e técnicos de campo não pararam. E, se

vocês não pararam, nós também não.

A DalNeem tem um compromisso de estar junto à você para auxiliar

na busca por melhores resultados e é justamente isso que fizemos

neste ano. Com a sua participação, alcançamos metas inimagináveis,

tiramos projetos do papel e estamos expandindo nosso modelo de

agricultura para todo o País. 

Em 2021, teremos novas metas e grandes desafios. E nós estaremos

aqui, oferecendo todo o suporte a apoio necessário para que, juntos,

continuemos a plantar o futuro que queremos.

Obrigado à você, cliente, parceiro, colaborador e amigo, por nos

permitir um excelente 2020. 

Desejamos a todos um Feliz natal e um ano novo ainda melhor.

 

Carinhosamente,

Equipe DalNeem Brasil

NOTA DOS EDITORES

https://dalneem.com.br/
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Produto Fitossanitário

aprovado para a agricultura

orgânica para quem quer

controlar pragas de maneira

sustentável.

Devido à alta concentração

do princípio ativo, a

Azadiractina, o óleo de neem

ajuda no controle e repelência

de mais de 400 pragas.

https://dalneem.com.br/produtos/fitoneem/


loja.dalneem.com.br


