
CONTROLE ALTERNATIVO DE PRAGAS

CAMOMILA
Boa para | Combater fungos.
Ingredientes | 50 g de flores  de camomila + 1 l de água.
Modo de preparo | Misture tudo e deixe a solução em repouso durante três dias, agitando-a quatro 
vezes ao dia. Coe a mistura e pulverize-a sobre a espécie doente.

PIMENTA E ALHO 
Bons para | Repelir insetos que atacam o jardim.
Ingredientes | 100 g de alho + 100 g de pimenta + 2 l de álcool.
Modo de preparo | Bata no liquidificador o alho e a pimenta. Despeje a mistura em uma garrafa 
escura junto com o álcool e deixe curtir por sete dias. Dilua 100 ml dessa mistura a cada 10 l de 
água e pulverize as plantas que precisam ser protegidas.

COENTRO
Bom para | Combater ácaros e pulgões.
Ingredientes | 10 folhas inteiras de coentro + 1 l de água.
Modo de preparo | Cozinhe as folhas e a água por dez minutos. Espere esfriar, coe e pulverize a 
solução sobre as plantas doentes.

CEBOLA
Boa para | Combater pulgões, cochonilhas sem carapaça e lagartas.
Ingredientes | 200 g de cebola + 2 l de água.
Modo de preparo | Bata os ingredientes no liquidificador e deixe curtir durante dez dias. Após o 
período de descanso, dilua 330 ml da mistura em 1 l de água.

COMBINAÇÃO PODEROSA
Boa para | Acabar com pulgões e cochonilhas.
Ingredientes | Pedaço de sabão de coco + 500 ml de água + 1 cebola grande + muitas pimentas + 
uma cabeça inteira de alho.
Modo de preparo | Bata todos os ingredientes no liquidificador. O resultado é uma pasta bem forte, 
com cheiro ardido. Coe e guarde a calda concentrada. Quando precisar, dilua uma parte da calda 
para dez partes de água e borrife a planta toda

MACERADO DE FUMO:
Boa Para  | combater lagartas, piolhos e pulgões, 
Ingredientes | 2 centímetros de fumo de corda 
Modo de Preparo | pique em pedacinhos 2 centímetros de fumo de corda e deixe de molho em 200 
ml de água por 24 horas. Coe, dilua em 2 litros de água e pulverize as plantações. Se a necessidade 
for menor, reduza a proporção dos ingredientes da fórmula. Pulverize uma vez por semana, até 
exterminar os "invasores". É possível adicionar uma quantidade mínima de sabão líquido para 
melhorar a aderência do remédio às plantas.

SOLUÇÃO DE ÁGUA E SABÃO
Boa para  | combater pulgões, 
Ingredientes  | 50 g de sabão neutro
Modo de preparo | Pique em pedaços pequenos 50 gramas de sabão neutro e esquente 5 litros de 
água. Coloque o sabão na água e deixe derreter. Depois que a mistura esfriar pulverize-as sobre as 
hortaliças



ARMADILHA PARA LESMAS E CARAMUJOS
Bom para | Atrair lesmas e caramujos
Ingredientes  |  pedaço de tecido ou algodão e leite
Modo de Preparo | Embeba um pedaço de tecido ou algodão  em leite, ou coloque um pedaço de 
fruta suculenta - como melão ou melancia - à noite e, pela manhã, recolha-os.

MANGERONA
Bom para |  Espantar, aranhas, lagartas e formigas.
Ingredientes  | Manjerona
Modo de Preparo |  Basta cultivá Ia ao lado de sua hortaliça preferida. 

 MACERADO DE ALHO
Boa para  | 
Ingredientes  | 1 dente de alho 
Modo de preparo | esmague um dente de alho em 250 ml de água. Deixe macerando por 12 dias. 
Dilua em 1,5 litro de água e pulverize as plantações. Controla também as doenças do solo.  

GERGELIM
Bom para |   Combater formigas.
Ingredientes  | sementes  ou mudas de gergelim
Modo de Preparo |   Semear ou plantar na horta e pomar

CONTROLE MANUAL -  CATAÇÃO

Bom para |  Controle de lagartas 
Como Fazer|  Eliminação de ovos, larvas e insetos, por meio de cata manual diária, diretamente nas
plantas. 
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