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Páginas na internet

ATTRA - National Sustainable Agriculture Information
Service - é um centro de informação sobre agricultura
sustentável. O site é gerido pelo Centro Nacional de Tec-
nologia Apropriada (NCTA), uma organização privada
sem fins lucrativos que desenvolve projetos voltados para
a promoção da autonomia de cidadãos de baixa renda por
meio do estímulo ao uso de tecnologias apropriadas. A
página oferece acesso a um banco de dados sobre práti-
cas de manejo ecológico de insetos-praga, plantas es-
pontâneas e doenças de plantas. Inclui ainda uma série
de publicações sobre esses temas para download.

http://attra.org/pest.html

A página da Rede Norte-americana de Ação cntra
Pesticida (Pesticide Action Network North American)
traz uma base de dados sobre agrotóxicos com infor-
mações técnicas sobre os produtos comerciais, sobre
diagnóstico de intoxicação, entre outros temas. Con-
tém ainda uma base de dados sobre alternativas para o
controle de pragas com o emprego de métodos natu-
rais. A página pode ser lida em inglês ou em espanhol.

www.panna.org

Por iniciativa de professores da Universidade do Min-
nesota, nos Estados Unidos, a página foi organizada com
o objetivo de disponibilizar informações sobre pesquisas
em manejo integrado de pragas desenvolvidas em vários
países. Apresentada em inglês e em espanhol, oferece tam-
bém links para páginas dos principais grupos de pesquisa-
dores e ativistas que atuam no tema.

http://ipmworld.umn.edu/
cancelado/sitios.htm

Planeta Orgânico é um portal que tem por objetivo
divulgar informações relacionadas à agricultura orgâ-
nica, sua importância para a promoção da saúde huma-
na e para a preservação do meio ambiente. Os conteú-
dos estão organizados por temas e são permanente-
mente atualizados. O portal possui uma seção especí-
fica sobre manejo agroecológico de insetos-praga e
doenças, assim como aborda o manejo integrado de
pragas. Nessa seção são apresentados alguns concei-
tos importantes adotados na estratégia agroecológica
para manejo de insetos nos agroecossistemas, além de
indicações técnicas para o controle de insetos-praga
específicos.

www.planetaorganico.com.br/
pragas.htm

www.push-pull.net/index.shtml

Página da plataforma tecnológica da estratégia em-
purra-puxa. Oferece informações sobre o funcionamen-
to do sistema, sobre a disseminação do mesmo em pa-
íses africanos, textos para download e bibliografia as-
sociada ao método.

Na página da ONG Esplar, o usuário poderá conhecer as
potencialidades do uso das folhas de Nim (Azadirachta
indica) como protetor natural contra pragas e doenças de
plantas e animais domésticos.

www.esplar.org.br/produtos/
nim.htm


