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No Brasil ainda é incipiente a utilização de insumos fitoprotetores alternativos e
ecologicamente sustentáveis. O uso de metabólitos secundários de plantas vem
crescendo e conquistando o mercado e a preferência dos consumidores por
apresentarem benefícios à saúde, bem como menores impactos ao meio ambi-
ente. Os óleos essenciais constituem os elementos voláteis contidos em muitos
órgãos vegetais, e estão relacionados com díversas funções necessárias à so-
brevivência vegetal, exercendo papel fundamental na defesa contra
microrganismos. O fungo Scytalidium lignico/a foi constatado recentemente no
estado do Pará causando podridão em raízes de mandioca, caule e folhas de
baunilha. Com o intuito de buscar forma eficiente e econômica de controlar o
patógeno realizou-se um experimento "in vitro" no laboratório de Fitopatologia da
Embrapa Amazônia Oriental com óleos de copaíba, pimenta de macaco e pimen-
ta longa e extrato de cravo da indla no crescimento micelial de S. Iignico/a. Os
óleos foram utilizados nas concentrações de 100, 200, 500,750 e 1000ppm e o
extrato de cravo da índia nas concentrações de 250, 500,750 e 1000ppm com
cinco repetições e para fins comparativos, o fungicida Oerosal a 10, 50 e
100ppm. Placas de Petri com meio de cultura BOA serviram de testemunha. Os
óleos foram adicionados ao meio BOA, fundente e vertido em placas de Petri, co-
locando-se no centro de cada placa ;discos de micélio de 2mm de diâmetro.
Após quatro dias de incubação foi feita a avaliação de porcentagem de inibição
de crescimento micelial (PIC) . Os óleos de pimenta de macaco e pimenta longa
tiveram maior efeito inibitório sobre o fungo Scytalidium lignico/a. Para pimenta
de macaco, as concentrações 750ppm e 1000ppm inibiram o fungo em 73,66%
e já para a pimenta longa nas mesmas concentrações reduziu o fungo em
97,44% e 97,84% respectivamente. Os demais tratamentos não apresentaram
efeito sobre o patógeno.
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