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CONTROLE DA COCHONILHA

As diversas espécies de cochonilhas prejudicam o crescimento das plantas. Estes insetos 
sugam a seiva das plantas retirando o açúcar. Muitas vezes estão associadas a formigas 
açucareiras que se alimentam do resto de açúcar que escorre pelas partes atacadas da planta. 
Alguns métodos de controle como o uso da solução de sabão, da solução de fumo com pimenta 
malagueta e solução de sementes de mostarda, têm funcionado bem no controle da cochonilha.

Solução de sabão de coco:

Ingredientes:
- 50g de sabão de coco em pó;
- 5 litros de água;

Como preparar a solução:

1° Passo: fervura da água.
• Ferva os 5 litros de água. 

2° Passo: mistura dos ingredientes.
• Após a fervura da água, adicione o sabão de coco e misture bem.

3° Passo: aplicação.
• Espere a solução esfriar e aplique sobre as plantas atacadas.

Dica agroecológica!
Esta solução serve para o controle de lagartas.

Solução de sabão caseiro:

Ingredientes:
- 1 colher de sopa de sabão caseiro;
- 5 litros de água.

Como preparar a solução:

1° Passo: dissolução do sabão.
• Raspe o sabão, esfregando-o a um raspador de hortaliças. 

2° Passo: mistura dos ingredientes.
• Adicione o sabão raspado à água, misturando e diluindo o sabão, sem ficar partes solidas.

3° Passo: aplicação.
• Aplique a solução sobre as plantas atacadas com regador ou pulverizador.
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Solução de fumo e pimenta malagueta:

Ingredientes:
- 50 g de fumo em rolo;
- 50 g de pimenta malagueta;
- 1 litro de água.

Como preparar a solução:

1° Passo: trituração do fumo.
• Triture ou pique o fumo em pedaços pequenos. 

2° Passo: trituração da pimenta malagueta.
• Triture ou pique a pimenta malagueta, tomando o cuidado de usar luvas, pois há perigo de 

ocorrer queimaduras na pele em função das substâncias presentes na pimenta.
3° Passo: mistura dos ingredientes.

• Coloque a pimenta triturada e o fumo em uma garrafa pet e despeje 1 litro de água.
• Deixe-a descansar por uma semana.

4° Passo: aplicação.
• Coe a solução antes de aplicar.
• A diluição é de 1 litro da solução para 10 litros de água.

Solução de sementes de mostarda:

Ingredientes:
- 0,5 kg de sementes de mostarda moídas;
- 5 litros de água.

Como preparar a solução:

1° Passo: trituração da semente e mistura na água.
• Triture as sementes de mostarda e coloque as mesmas em 5 litros de água; 

2° Passo: aplicação.
• Aplique em frutíferas no início da primavera e, no outono misture a 1% de óleo mineral.

Importante!
Espere 48 horas após a 
aplicação para que haja 
colheita dos produtos, 
pois o fumo tem uma 

substância toxica.
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