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RESUMO -14

Apodridão pós-colheita em manga, cv.TommyAtkins, causada pelo fungo fitopatogênico
Colletotrichumgloeosporioides, vem acarretando perdas significativas no agronegócio
da manga produzida nos agropolos irrigados do Nordeste brasileiro. Afim de controlar
essa podridão, os mangicultores dessa região empregam agrotóxicos que deixam resíduos
químicos nos frutos, dificultando, assim, a inserção ou ampliação dos seus agronegócios
nos exigentes mercados internacionais, os quais, a partir de 2003, não permitirão a
comercialização desses produtos. Neste trabalho, procurou-se avaliar o potencial de sete
fungicidas naturais (agentes biocontroles 4,7,9,10,11,25 e azoxystrobim) e um ativador
vegetalmisturado com azoxystrobim, para combater a referida podridão. Odelineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com dez tratamentos e cinco repetições. Cada
fruto foi previamente furado em quatro locais eqüidistantes. Em seguida, os cinco frutos
da testemunha absoluta receberam somente água destilada e esterilizada e os da
testemunha, receberam 10mLdo inóculo do referido fitopatógeno na concentração de
10; conídios ou células/rnL por furo. Os frutos dos demais tratamentos foram inoculados
com a mesma concentração do fitopatógeno utilizada na testemunha, mais 20rnLde cada
um dos fungicidas naturais à concentração de 108/rnL da suspensão; O,lg i.a./L do
azoxystrobim e O,19i.a./Ldo azoxystrobim misturado com 1,25g i.a./L do ativador vegetal.
Após48 horas da inoculação, os frutos foram retirados da câmara úmida, acondicionados
em caixas de papelão e armazenados a 1O±1°C e 90-95% de umidade relativa (UR)
durante uma semana. Após o armazenamento, os frutos foram mantidos à temperatura
de 20°C e 60-65% de URdurante seis dias, quando se fizeram três leituras, medindo as
áreas lesionadas. Observou-se que os tratamentos com azoxystrobim, azoxystrobim
misturado com ativador vegetal e suspensão do agente biocontrole 10 foram os mais
eficientes no controle da podridão, reduzindo, respectivamente, 75,7; 51,1 e 51,0% em
relação à testemunha.
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ESPECIFlCAÇÃO- Ação de Controle: ( ) Acaricida - ( x ) Fungicida - ( ) Herbicida - ( ) Inseticida
( ) Nematicida - ( ) Outros


