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Segundo a CONAB, o milho (Zea mays) está
entre os grãos de maior importância

econômica no cenário nacional, sendo o

Brasil o terceiro maior produtor mundial,

com uma produção de acima de 100 milhões

de toneladas em uma área de 18,5 mil

hectares na safra 19/20. 

Utilizado na alimentação humana com o

consumo in natura e seus derivados, também

é uma fonte de bioenergia, rações para

alimentação animal, amido e adoçantes. 

Contudo, com o aumento da área plantada e

das novas técnicas de manejo como o uso de

variedades transgênicas, diversos problemas

fitossanitários têm limitado a produtividade

em algumas regiões. 

Dentre eles, destaca-se o enfezamento

ocasionado pela bactéria pertencente à

classe dos Mollicutes, transmitida por vetores

como a cigarrinha-do-milho (Dalbulus
maidis). 

Óleo de Neem
no controle da
Cigarrinha do
Milho

M A T É R I A  D A  C A P A

https://dalneem.com.br/


 O milho produzido no país

também tem ganhado

importância no cenário do

comércio mundial, é o segundo

maior exportador do grão,

participando, atualmente, com

17% das exportações mundiais,

atrás apenas dos Estados Unidos,

que detêm cerca de 40%. 

A cigarrinha-do-milho tem
causado problemas à cultura
há algum tempo, por ser um
inseto de fácil
movimentação e por estar
presente em todas as regiões
tropicais e subtropicais, se
alimentando da seiva das
plantas, diretamente nos
vasos condutores do xilema
e floema. 

Há diversas estratégias para o

manejo do complexo

virose/enfezamentos, porém,

sozinhas não têm uma alta

eficiência, considerando a

bioecologia dos patógenos e do

vetor, os métodos culturais
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são os primeiros a serem

considerados, pois utilizando a

estratégia de prevenção, acabam

sendo os mais efetivos e

economicamente viáveis. 

Neste contexto, a associação do

tratamento de semente com

produtos específicos a base de

Tiametoxam e Imidacloprido

com pulverizações de óleo de

neem demonstrou um controle

da população de cigarrinha-do-

milho em áreas tratadas,

diminuindo a população de

adultos e migração da praga. 

Um trabalho foi
desenvolvido no município
de Promissão/SP para
avaliar o tratamento de
óleo de neem consorciado
com tratamento de
semente no controle de
cigarrinha do milho. 

O experimento constituiu-se dos

seguintes tratamentos:

T1 – Testemunha (sem aplicação

de defensivos);

 

 

T2 – Controle via foliar com Óleo

de neem;

T3 – Tratamento de semente com

TIAMETOXAM e controle via foliar

com óleo de neem;

T4 – Tratamento de semente com

IMIDACLOPRIDO e controle via

foliar com óleo de neem;

Nos tratamentos que foram
realizados os controles via
foliar, a dose utilizada de
óleo de neem foi de 1L/ha
cada, sendo a primeira em
35 dias após a emergência,
e segunda aplicação nos
estádios fenológicos V8 e
VT, em média 15 dias após a
primeira aplicação.

Foram utilizadas armadilhas do

tipo amareladas de 24,5 x 10cm,

instaladas na altura do terço

superior da planta, no meio de

cada parcela, sendo repostas

quinzenalmente.
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A média de contagens de cigarrinhas nos tratamentos antes das aplicações foliares após a

emergência foi a seguinte:

Após 60 dias da primeira aplicação, o tratamento que apresentou o melhor desempenho foi o

tratamento de semente com Imidacloprido e aplicação foliar de óleo de neem, com controle de 75%

da infestação, conforme gráfico abaixo:

https://dalneem.com.br/
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De acordo com os resultados, o óleo de neem torna-se uma alternativa viável para ser

utilizada em conjunto com outros produtos no manejo adequado para o controle de

cigarrinha-do-milho.

Contribuindo desta forma, para a aumento de produtividade e redução de perdas no

cultivo do milho. 

A N T E S D E P O I S

REFERÊNCIA
Silva, Eduardo Henrique; Policarpo, Lucas Danilo Ferreira; Yogui, Mauricio Costa; Fioravante, Vinícius Luiz
Roman Manejo da cigarrinha-do-milho (dalbulus maidis) em cultivar transgênica de milho (zeamays). Eduardo
Henrique da Silva, Lucas Danilo Ferreira Policarpo, Mauricio Costa Yogui, Vinicius Luiz Roman Fioravante. –

Lins, 2019.

A N T E S D E P O I S
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De acordo com o analista de

mercado Michael Cordonnier , a

oferta de milho muito apertada e os

preços domésticos de milho recorde

vão fazer o governo brasileiro

incentivar cada vez mais a produção

local de milho e sorgo em grão .

Prova disso , ressalta ele , foram os

incentivos anunciados na semana

passada pelo Ministério da

Agricultura . 

“Grandes produtores de gado no Sul

do Brasil já estão importando milho

dos vizinhos Argentina e Paraguai

para manter suas instalações

operacionais , bem como têm feito

petições ao governo para ter um

papel mais ativo no aumento da

produção de grãos . 

O governo pode fornecer incentivos

financeiros para a produção e

comercialização na forma de

empréstimos subsidiados para

produção e juros baixos”, explica o

especialista .

Continue Lendo

BRASIL VAI INCENTIVAR
MAIS PRODUÇÃO DE
MILHO E SORGO

https://dalneem.com.br/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/brasil-vai-incentivar-mais-producao-de-milho-e-sorgo/
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FUNGOS PODERIAM REDUZIR DEPENDÊNCIA DE
FERTILIZANTES

O Rio Grande do Sul vem alcançando bons resultados na
olivicultura sendo o maior produtor nacional da cultura. As
potencialidades e oportunidades do setor foram discutidas no
1º Seminário Gaúcho do Cultivo de Oliveiras, no distrito
Recanto Maestro, em Restinga Seca (RS). 

O empreendimento processará não apenas as olivas plantadas
no distrito, como também estará aberto a receber a produção
dos agricultores da região que desejem realizar o plantio
dessa lavoura.

Saiba Mais

RS PODE SER REFERÊNCIA
MUNDIAL EM AZEITE DE OLIVA

AGRICULTORES DO CINTURÃO VERDE DE SÃO PAULO
USAM A CRIATIVIDADE PARA CONSEGUIR ESCOAR A
PRODUÇÃO

Está em fase final a primeira pesquisa a apurar
indicadores de adesão do cafeicultor brasileiro ao
manejo nutricional, além de medir a percepção do
produtor quanto a marcas de fertilizantes, produtos e
dados estratégicos. O estudo é da consultoria Spark
Inteligência Estratégica, que está em fase de finalização
do levantamento de campo. 

Saiba Mais

BRASIL TERÁ 1º ESTUDO DO
MERCADO DE NUTRIÇÃO PARA CAFÉ

PRODUTOS BIOLÓGICOS VIA IRRIGAÇÃO É ALTERNATIVA
ECONÔMICA

https://dalneem.com.br/
https://www.agrolink.com.br/noticias/fungos-poderiam-reduzir-dependencia-de-fertilizantes_449614.html
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/rs-pode-ser-referencia-mundial-em-azeite-de-oliva/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2021/04/25/agricultores-do-cinturao-verde-de-sao-paulo-usam-a-criatividade-para-conseguir-escoar-a-producao.ghtml
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/brasil-tera-1o-estudo-do-mercado-de-nutricao-para-cafe/
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/produtos-biologicos-via-irrigacao-e-alternativa-economica/
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Não importa o tamanho ou a área da
empresa, todas se deparam com
dúvidas e obstáculos na hora de lançar
um novo produto: Por onde começar?
Onde e por quem o produto será usado?

O que é realmente útil para o usuário?

Quais dessas funções são possíveis?

Esses são exemplos de algumas das
questões que surgem durante o
processo. 

Porém existe uma resposta para todas
as dúvidas de modo rápido e
extremamente eficaz: a Lean Inception! 

Após mais de uma década trabalhando
com inceptions, Paulo desenvolveu o
método que vai auxiliar você e sua
equipe a colocar as ideias em ação!

Além disso, aqui você também
aprenderá o que é um MVP –Minimum
Viable Product-- e como construi-lo para
alcançar o sucesso do seu negócio.

Os prêmios Nobel da Paz Dalai Lama e o
Arcebispo Desmond Tutu sobreviveram a
mais de cinquenta anos de exílio e a uma
opressão violenta que marcou para
sempre sua alma. Apesar das dificuldades
— ou, como eles diriam, por causa delas —,

são duas das pessoas mais alegres do
planeta.

Em abril de 2015, o Arcebispo Tutu viajou
para a residência do Dalai Lama em
Dharamsala, na Índia, para celebrar o
octogésimo aniversário de Sua Santidade
e criar o que eles esperavam que fosse
um presente ao próximo. 

Eles olharam para trás e para tudo que
aprenderam em sua vida tão longa e
intensa para responder a uma única
pergunta: como podemos encontrar
contentamento diante do sofrimento
inevitável da vida?

Eles trocaram histórias íntimas,

provocaram-se até cair na gargalhada e
compartilharam suas práticas espirituais. 

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


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