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Efeito do extrato de sementes de Syzygium malaccensis Merr. & Perry (Myrtaceae),
sobre o crescimento micelial dos fungos associados a Coffea canephora.
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Na cultura do café, as doenças provocadas por fungos representam o maior empecilho a uma
produção estável em altos níveis de produtividade e qualidade. Espécies de Fusarium e
Peniclllium preocupam, pois causam doenças e contaminação por toxinas carcinogênicas. O uso
indiscriminado de defensivos agrícolas vem causando prejuízos aos ecossistemas e ao homem, que
busca produtos alternativos no controle de doenças de plantas. Com o objetivo de avaliar a
atividade fungicida de Syzygium malaccensis foi verificado o efeito do extrato etanólico de suas
sementes sobre o crescimento micelial de fungos associados a Coffea canephora (Fusarium sp. e
Penicillium sp.). O material vegetal foi coletado no campo experimental da Embrapa Rondônia e
os fungos do banco de fungos da Embrapa Rondônia. Foi avaliado o crescimento micelial das
colônias dos fungos após 24, 48 e 96 horas da inoculação, medindo-se o diâmetro das colônias. Os
resultados mostraram que, após 96 horas, houve uma redução significativa no crescimento micelial
de Fusarium sp. e Penicillium sp. sob a ação do extrato de S. malaccensis, a 50 mg.ml.", quando
comparados com os respectivos tratamentos controle. Com relação a Fusarium sp., foram
observadas colônias com diâmetro médio de 5 rnrn no tratamento com o extrato. No controle, o
diâmetro médio foi de 8 rnrn . Nas placas com Penicillium sp., houve formação de colônias com
diâmetro médio de 4 rnrn no tratamento com o extrato, enquanto que, no controle, o diâmetro
médio obtido foi de 6 rnrn . Os resultados foram submetidos a análise de variância e teste
Tukey, no nível de 1% de probabilidade. Os testes biológicos indicam que S. malaccensis
apresenta atividade fungicida sobre Fusarium sp. e Penicillium sp. Novos experimentos serão
conduzidos para avaliar a ação deste extrato na conidiogênese e viabilidade dos esporos destes
fungos.
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