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As plantas daninhas são indesejáveis na cafeicultura nacional, principalmente na produção de mudas em
viveiro. Além de concorrerem com as mudas pelos nutrientes, água, luz e espaço físico, elas podem disseminar
suas sementes que estão presentes no substrato. O seu controle é feito manualmente, gerando grande quantidade
de mão-de-obra e nem sempre propicia um resultado satisfatório, causando assim, um sério dano econômico.
Considerando também que os herbicidas utilizados para o seu controle no campo apresentam aspectos negativos,
como o aumento do custo da produção e contaminação de alimentos, do meio ambiente e do homem, tem-se
como uma possibilidade promissora, o emprego de fungos, já que tais microrganismos podem produzir substâncias
inibidoras do crescimento de plantas. Consequentemente, este trabalho teve como objetivo inicial, identificar
fungos produtores de substâncias fitotóxicas. Após cultivo dos fungos em meio líquido Czapek por 15 dias a
25ºC, as misturas resultantes foram filtradas três vezes, dando origem a fases líquidas que foram liofilizadas
e extraídas com AcOEt/MeOH. Logo em seguida, os extratos foram concentrados sob vácuo e reconstituídos
em água, originando as soluções submetidas aos testes de germinação. Para os testes, sementes de alface
(Lactuca sativa L. cv. Salad Bowl) foram semeadas sobre folhas de papel mata borrão impregnados com as
amostras, dentro de caixas gerbox, que foram mantidas por 7 dias a temperatura e fotoperíodo controlados.
Durante os experimentos foram observados parâmetros como velocidade de germinação e características
gerais das radículas. Dos 24 fungos testados, observou-se que Paecilomyces variotii Bainer se mostrou bastante
promissor, uma vez que inibiu a germinação de 58% das sementes de alface e ainda ocasionou a anormalidade
de todas as plântulas que conseguiram germinar. Tal resultado permite concluir que o referido fungo apresenta
potencial de uso para uso no desenvolvimento de novos métodos de controle de plantas daninhas.

Palavras-chave: bioerbicida, planta daninha, fungos.

Manejo da Lavoura Cafeeira


