AGROECOLOGIA
vida digna no campo

R e ce i t a s
BIOFERTILIZANTE CASEIRO
Solução prática e barata para proteger as plantas
e melhorar o solo das hortas orgânicas
Bio – significa vida / Fertilizante – significa adubo

Ingredientes:
• 5 litros de leite cru ou 10 litros de soro de leite sem
sal / 3 quilos de açúcar mascavo ou rapadura / 50
quilos de esterco fresco de curral (de pastagem onde
não foi usado herbicida) / 20 quilos de folhas ver-

des (de árvores, mato, restos de culturas e de cozinha) / 5 quilos de cinza de fogão ou “muinha” de
carvão / isca produzida na propriedade

Modo de preparo:
1	Em uma bombona plástica (tambor) de 240 litros
colocar:
• Folhas verdes / esterco fresco / água sem cloro até a metade / leite / açúcar mascavo / cinza de fogão ou carvão / isca
2	Completar com água até 10 cm da boca da bom-

bona (tambor)
3	Proteger a boca da bombona com tela plástica
para evitar moscas e outros insetos
4	Deixar fermentar por aproximadamente 15 dias no
verão e 30 dias no inverno
5	Deixar a bombona na sombra
6	Remexer com um pedaço de madeira ou bambu
de 2 em 2 dias

Modo de usar:
O biofertilizante pode ser utilizado para diversas cul-

turas, sendo que, na horta, ele é usado, principalmente, de forma preventiva. Deve ser aplicado pelo menos de 15 em 15 dias, pulverizado sobre a cultura na
proporção de 1 litro de biofertilizante para 19 litros
de água, ou seja, 5%.
Pode ser utilizado diretamente no canteiro com um
regador sem crivo, na proporção de 5 litros de biofertilizante para 15 litros de água.
Importante: não usar pulverizador que tenha
sido utilizado anteriormente com agrotóxicos

INSETICIDA
Para controle de cochonilhas, pulgões, lagartas
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Ingredientes:
• 100 gramas de fumo de rolo / 100 gramas de pimenta-malagueta / 100 gramas de alho / 100 gramas
de sabão em barra neutro / 1 litro de álcool

Modo de preparo:
1 Picar o fumo
2 Amassar as pimentas
3 Amassar os dentes de alho
4	Colocar todos os ingredientes dentro do litro de
álcool
5	Deixar o litro de álcool descansar em local escuro por uma semana
6	Para aplicar, derreter o sabão em barra em uma
vasilha de água quente
7	Coar a mistura e colocá-la dentro do pulverizador
8	Completar o volume com 19 litros de água
Aplicar nas horas mais amenas do dia
Importante: o inseticida age no contato com os
insetos, sendo fundamental aplicá-lo sobre os
insetos que estão causando prejuízo à cultura

Composto orgânico
Material não picado, irrigado com bananeira

Ingredientes:
• Restos de culturas (palhas, poda de grama, folhas, cascas, etc) / capim-napier, capim-elefante
(Pennisetum purpureum) / troncos de bananeiras
(Musa paradisíaca)

Modo de preparo:
1	Fazer camadas alternadas de capim-napier/restos

de culturas e de esterco e troncos de bananeiras,
até a altura de 1m
2 Fazer a pilha com até 2 m de largura
3	Colocar o capim-napier sem triturar em camadas
de 15 a 20 cm
4	Acrescentar a proporção de esterco de 5% a 15%
do volume do composto
5	Cortar os troncos de bananeiras ao meio, no sentido do seu comprimento
6	Cobrir a última camada do composto com capim
para evitar a perda de umidade das bananeiras
7	Triturar o composto com enxada rotativa (trator)
ou com enxada manual, após 60 dias
8	Após ser triturado, amontoar o composto de novo
9	O composto ficará pronto em aproximadamente
150 dias

ADUBOS VERDES
Espécies:
 s adubos verdes mais utilizados são:
O
• Feijão-de-porco (Canavalia sp)
• Feijão-guandu (Cajanus cajan)
• Crotalária (Crotalaria juncea)
• Lab-Lab (Dolichos lablab)
• Tefrósia (Tefrósia candida)
• Mucunas (Mucuna sp)

Espaçamento:
• No caso do feijão-de-porco, deve ser plantado a
cada 50 cm de distância da planta cultivada (cultura)
e 20 cm entre fileiras e 20 cm entre plantas de feijão-

de-porco. Colocar 2 a 3 sementes por cova
• No caso de feijão-guandu, deve ser plantado a 1
metro de distância da cultura e entre fileiras a cada
20 cm entre plantas e 20 cm entre fileiras. Fazer o
corte (poda) na fase do florescimento. Colocar 2 a 3
sementes por cova

Receita de nim indiano
(Azadiractha indica)
Para controle de moscas e carrapatos no gado
e insetos nas lavouras

Ingredientes:
• 50 litros de folhas verdes e frutos verdes / 30 litros de água sem cloro / 5 litros de leite ou 20 litros de soro de leite sem sal / uma bombona plástica com tampa, de 100 a 110 litros ou maior, dependendo da disponibilidade

Modo de preparo:
1	Esmagar todas as frutas verdes
2	Retirar todas as folhas dos galhos e amassar
3	Colocar as frutas esmagadas e as folhas no fundo da bombona plástica
4	Pôr o soro de leite sobre as folhas
5	Completar o restante da bombona com água
6	Tampar e deixar descansar por 5 a 10 dias dependendo da temperatura diária. Mais quente descansa menos, mais frio descansa mais.
Após a fermentação, a substância será um
líquido verde-escuro, com cheiro forte

Modo de aplicar:
1. Nos animais:
Diluir 1 litro de calda para 1 litro de água e molhar
bem os animais
2. Nas instalações:
Aplicar a calda pura em toda a área, principalmente no piso e no local onde se acumulam fezes (no
caso de ripado e calçada de curral e em volta de cochos de sal)
3. Nas culturas agrícolas
Utilizar a calda diluída de 1 litro para 4 litros de água.
Pulverizar toda a planta, no início uma vez por semana, até o controle. Depois, para manutenção, de
15 em 15 dias
Usar o resto do material vegetal que sobrar do
preparo para fazer composto orgânico
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