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A fruticultura, de uma maneira

geral, vem alcançando grande

destaque no mundo e no Brasil.

A atividade tem grande

importância social, pois gera 5,6

milhões de empregos diretos o

que representa 27% da mão-de-

obra agrícola no país. 

Segundo o BNDES (Banco

Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social), cada hectare

ocupado com fruticultura

emprega diretamente de 3 a 6

pessoas e, indiretamente, outras 2

ou 3.
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Óleo de
Neem no
controle
de pragas
em
frutíferas
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De acordo com a Organização

das Nações Unidas para a

Alimentação e a Agricultura –

FAO –, a produção mundial de

frutas ultrapassou os 865 milhões

de toneladas, tendo o Brasil

como o terceiro maior produtor,

atrás apenas da Índia e da China. 

Somos o maior
exportador de laranja,
com destaque também
para a exportação de
banana e mamão. O
comércio fruticultor
movimenta
aproximadamente
R$100 milhões aqui em
nosso país. 

Grande parte da produção

nacional de frutas possuí como

destino final a exportação,

principalmente para países da

União Europeia, Estados Unidos e

Japão.
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Na produção de
frutíferas no Brasil, o uso
de agrotóxicos pode
implicar em barreiras
não alfandegárias ao
comércio internacional. 

Estas barreiras são restrições de

comercialização e

licenciamento do produto,

realizados pelo país importador,

que limita o uso de um

determinado agrotóxico ou

resíduo deste no tratamento

fitossanitário. 

Esse quadro demanda que

técnicos e produtores se

atualizem com produtos

alternativos e tecnologias para

atender às necessidades desse

cenário de comércio exigente.

Os biopesticidas surgem como

opção para controle de pragas

com menor toxicidade e que não

geram resíduos proibidos nos

principais países consumidores de

frutas brasileiras. 

Dentre eles, o Óleo de
neem se torna
protagonista por seu
amplo espectro de pragas
controladas, podendo ser
utilizado em todas as
fases de cultivo desde a
muda até aplicações pré-
colheita. 

No Brasil, diversas fazendas já

utilizam o óleo de neem para o
controle de maior parte de
pragas que assolam a produção
nacional de alimentos. 

Confira algumas pragas que o Óleo

de Neem tem obtido excelentes

resultados:
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O ácaro Tetranychus urticae, ou ÁCARO

RAJADO, tornou-se um sério problema no

Brasil, principalmente nos cultivos de

morango, uva, feijão, pêssego e manga. Os

danos causados por esta espécie de ácaro

é a descoloração das folhas, lesão esta que

pode levar desde a perda das folhas até a

morte das plantas.

O princípio ativo do óleo de neem atua

principalmente na redução da oviposição,

metamorfose e alimentação dos insetos

adultos. Um diferencial do óleo de neem

no controle de ácaro rajado é que ele pode

ser utilizado em conjunto com outros

métodos de controle, como produtos

biológicos.
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Ácaro Rajado
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Os pulgões afetam a maior parte das

plantas cultivadas no Brasil. 

Suas diversas espécies que causam danos

às culturas, pois além dos danos diretos

resultantes da sucção contínua da seiva

das plantas, essa espécie pode atuar como

vetor de várias viroses, como no mamão,

melão, citrus, etc.

O óleo de neem age nas formas jovens
do pulgão e na fase adulta. Impedindo a
alimentação destes insetos e
provocando alterações na metamorfose.

Pulgões

https://dalneem.com.br/
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As moscas-das-frutas pertencem à família

Tephritidae que é uma das maiores dentro

da Ordem Diptera.

Esses insetos constituem um importante

grupo de pragas da fruticultura mundial,

pois, apresentam um ciclo de vida em que

seu período larval se desenvolve

especialmente no interior dos frutos,

alimentando-se, em geral, de sua polpa.

Atualmente, sabe-se que as moscas-das-

frutas (Tephritidae) atacam mais de 400

espécies de frutas, onde se podem destacar

os citrus, maçã, manga, goiaba, mamão e

maracujá.

O óleo de neem atua através da
redução da oviposição, do
desenvolvimento larval e pupal da
mosca-das-frutas, controlando
significativamente as infestações em
pomares.

Moscas das Frutas

https://dalneem.com.br/
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As moscas minadoras são insetos

pertencentes à ordem Diptera,

família Agromyzidae e gênero Liriomyza. 

As larvas abrem minas no interior do

parênquima foliar e se alimentam dos

tecidos, destroem parcialmente ou

totalmente a folha, provocando seu

secamento. 

Em determinados casos, quando o ataque é

muito intenso, podem prejudicar o

desenvolvimento da cultura. Causa danos

severos principalmente em melão, melancia

e cucurbitáceas em geral.

O óleo de neem age nas fases jovens e
principalmente na fase adulta,
impossibilitando a alimentação
dos insetos.

Mosca Minadora

https://dalneem.com.br/
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Os Psilídeos são insetos que se alimentam

da seiva de plantas e em alguns casos

injetam toxinas como no caso do psilideo

do citrus (Diaphorina citri) responsável pelo
greening. 

Já o psilideo da goiabeira (Triozoida sp.)
causa danos e deformações nas folhas.

O óleo de neem atua na fase jovem
(ninfa) do psilideo, impossibilitando a
alimentação e provocando alteração
no processo de metamorfose.

Psilideo

https://dalneem.com.br/
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As cigarrinhas-verdes são fitófagas e da sua

atividade alimentar resultam algumas

deformações da superfície da folha, a

alteração na coloração e a morte de áreas

de tecido foliar. 

O seu ataque pode causar sintomas nas

folhas jovens, que ficam descoloradas,

avermelhadas em castas tintas e

amareladas em castas brancas e que vão

secando marginalmente dando um

aspeto queimado.

O principal modo de ação do óleo de neem

é na fase de ninfa, onde dificulta a

alimentação causando a morte por inanição

dos insetos.

O óleo de neem é uma importante
ferramenta para a produção de
fruticultura nacional, pela sua
eficiência no controle de pragas de
importância econômica e
principalmente pela ausência de
resíduos nos frutos de moléculas
proibidas em países consumidores,
podendo ser utilizado em todas as
fases do cultivo, inclusive.

Cigarrinhas

https://dalneem.com.br/




WWWW .DALNEEM .COM .BR PLANTE  O  FUTURO  HOJE

1 º  BIMESTRE  /  2021

É impossível pensar na produção de uma
alimentação saudável e na interação equilibrada
entre os seres humanos e a terra sem os
ensinamentos de Ana Maria Primavesi. 

Primavesi é responsável pelo avanço nos estudos
sobre o manejo ecológico do solo, técnicas
abordadas em seu livro de maior influência, que
revolucionou a prática da agricultura em regiões
tropicais e lançou as bases para o
desenvolvimento da agroecologia.

Continue Lendo

Centenário de Ana Primavesi:
uma vida de amor à terra

Um levantamento feito pelo Empresômetro,

plataforma de business intelligence que oferece
soluções baseadas em informações
estratégicas para o mercado B2B, mostra que o
mercado brasileiro de defensivos agrícolas teve o
maior percentual dos últimos cinco anos no
Brasil.

Em 2020 o crescimento foi recorde, com alta de
8,77%, alcançando R$ 101,7 bilhões. As
informações do levantamento foram obtidas com
base na emissão de notas fiscais eletrônicas de
vendas B2B, B2C e B2G emitidas no Brasil.

Continue Lendo

Mercado de defensivos agrícolas
bate recorde em 2020

https://dalneem.com.br/
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/03/centenario-de-ana-primavesi-uma-vida-de-amor-a-terra
https://www.agrolink.com.br/noticias/mercado-de-defensivos-agricolas-bate-recorde-em-2020_446098.html
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Para facilitar a correta identificação de pragas em

lavouras de hortaliças pelos produtores rurais,

pesquisadores da Embrapa publicaram quatro novos

guias de campo com imagens ilustrativas e

informações básicas sobre insetos, ácaros e moluscos

que ocasionam danos aos cultivos de alface,

morango, pimentão e tomate.

Saiba Mais

Guias de campo da Embrapa
auxiliam identificação de pragas
em cultivos de hortaliças

Tecnologias agilizam vendas no balcão de lojas agropecuárias

Pesquisadores desenvolvem primeiro sistema orgânico de
manga do País

v e j a  t a m b é m :

O ano marcado pela pandemia de coronavírus
também foi de oportunidade para muitos setores.

Um deles foi o de orgânicos. Em 2020 o segmento
cresceu 30% e alcançou faturamento de R$ 5,8
bilhões. Os dados são Associação de Promoção dos
Orgânicos (Organis).

Saiba Mais

Setor de orgânicos cresce 30%
em 2020
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Produtos com Selo Nacional da Agricultura Familiar passam
de 700 para 7 mil em um ano

https://dalneem.com.br/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/59244146/guias-de-campo-da-embrapa-auxiliam-identificacao-de-pragas-em-cultivos-de-hortalicas?p_auth=Bw8bAjW7
https://www.agrolink.com.br/noticias/tecnologias-agilizam-vendas-no-balcao-de-lojas-agropecuarias_446060.html
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.agrolink.com.br/noticias/setor-de-organicos-cresce-30--em-2020_446084.html
https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/produtos-com-selo-nacional-da-agricultura-familiar-passam-de-700-para-7-mil-em-um-ano
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Um verdadeiro manual do produtor
rural, este livro mostra como analisar
e preparar a terra, tratar a semente e
fazer o plantio, a adubação e a
proteção da lavoura. Também ensina
a combater pragas, fazer a rotação
das culturas e o manejo das
pastagens, tudo para obter um lucro
maior e uma agricultura sustentável,
do ponto de vista econômico social e
ambiental.

A autora, pioneira da agricultura
ecológica no país, tem como
prioridade extrair dos recursos
naturais as condições ideais para o
desenvolvimento das lavouras,

concentrando os cuidados na terra -

uma terra boa produz plantas
vigorosas e sadias. O trato do solo
deve ser biológico-físico (e não
químico-mecânico), para preservar o
equilíbrio natural e o ambiente, e a
produção agrícola deve se adequar a
cada agro-ecossistema.

 Em As sete leis espirituais do sucesso,

Deepak Chopra rompe com a ideia
mais tradicional de sucesso.

Transformador, o novo conceito
transcende as barreiras daquilo que se
restringe simplesmente à realização
material, elevando sua definição a um
nível muito mais pleno, estreitamente
ligada à compreensão das
necessidades da alma humana e
daquilo que é capaz de realizá-la. 

Segundo o autor, ninguém jamais se
sentirá completamente realizado
enquanto submeter a sua felicidade
às conquistas materiais. 

A partir da compreensão dessas leis,

percebemos que o sucesso, em seu
sentido mais amplo, não é resultado
de ações previamente calculadas,

trabalho árduo e ambição, mas a
tradução da serenidade e do bem-

estar, de profundos sentimentos de
alegria e realização pessoal.



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.

http://www.dalneem.com.br/
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