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RESUMO

Pratylenchus brachyurus é considerado atualmente uma das maiores pragas que está contribuindo para a redução da produtividade de inúmeras culturas. As principais

hospedeiras são soja, cana-de-açúcar, olerícolas e frutíferas. O controle de nematoides se dá principalmente por produtos químicos, o que se torna inviável pelo alto custo e

também por ser altamente toxico ao homem e ao meio ambiente. Controle utilizando extratos vegetais tem sido utilizado para algumas espécies de nematoides. O objetivo desta

pesquisa é avaliar a eficiência e dosagem de extratos aquosos de bulbilhos de alho (Allium sativum L.), folhas de mandioca (Manihot esculenta Crantz), folhas e sementes de

mamão (Carica papaya L.) e de folhas de hortelã (Mentha piperita L.) ao Pratylenchus brachyurus, nematóide das lesões radiculares. Em casa de vegetação, Pratylenchus

brachyurus , foi multiplicado em tomate, variedade Santa Cruz Kada, em vasos contendo substrato de solo e areia, na proporção 1:1. Após 60 dias, os vasos foram abertos, raizes

foram processados, utilizando a técnica proposta por Boneti e Ferraz, 1981 e, o solo processado de acordo com a técnica de Coolen e D’Herde (1972), para obtenção de

indivíduos de Pratylenchus brachyurus. Cinquenta juvenis de Pratylenchus brachyurus foram acondicionados em placas de petri e submetidos ao extrato aquoso de bulbilhos de

alho (50 gramas), folhas de mandioca (10 gramas), folhas e sementes de mamão (50 gramas) e folhas de hortelã (20 gramas), macerados e diluídos em 100 mL de água para

todos os tratamentos,  as dosagens foram diluídas em 100%, 75%, 50%, 25% e 0%, metodologia de Ferris e Zeng (1999), com 3 repetições. Os testes de eficiência e dosagem,

como resultados parciais, foram testados para o extrato aquoso de folhas de hortelã e de folhas de mandioca, tendo controle de 75% e 50% de diluição respectivamente. Os

resultados obtidos estão de acordo com Gardiano, 2006, onde relata  que extratos vegetais possuem propriedades nematicidas. 
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