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BrasiZ. Instituto de Pesquisa Agropecuá
ria" do Norte.

Tratamento de estacas de pimenta do
~eino com oito fungicidas. BeZim~ Z973.
6p.28~5cm (Comunicado n9 39)

-1. Pimenta do reino-Tratamento fito-
sani~á~io. I. T{tuZo.
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TRATAMENTO DE ESTACAS DE PIMENTA DO REINO COM OITO FUNGICIDAS

SINOPSE: Teste com 8 fungicidas a

fim de produzir estacas sadias para

o controle do secamento dos ramos

"Mal de Mariquita" da pimenta do

reino~ causado por Fusarium solani

K,· piperi, Tratamento de estacas in

festadas naturalmente por imensão

em soluções dos fungicidas: Antra-

col~ Benlate~ Dithane M 45~ Du-ter~

Difolatan 4 F~ Cobre Sandoz~ Cobre

Azul~ Neantina soluvel.

1 - INTRODUÇJ\O
o fungo Fusarium solani F. piperi fora encontrado a

tacando somente raizes e pés de pimenteiras adultas, causandc
a "Podridão das raizes e do pé" da pimenta do reino,

A partir de 1967, foi constatada a ocorrência desse
patogeno ataca.ndo a parte aérea causando o "Secamento dos Ra
mos de pimenteiras" ou "Mal de Mariquita" em plantas cujas
raizes estavam sadias.

Essa moléstia assumiu carater mais grave que a po-
dridão das raizes devido a facilidade com que os esporas de
fungo são disseminados pelo vento, indo atingir as plantas
mais próximas e assim infestar grandes áreas rapidamente.

A pimenteira é propagada por estacas, sendo muito I

dificil o reconhecimento da moléstia quando está em inicio.
Há assim o perigo de alguns agricultores formarem novos pi-
mentais com estacas infestadas o que resultaria em fracasse
total.

Este trabalho visa buscar um meio de controle do SE

camento dos ramos das pimenteiras através do uso de fungici -
das.
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Serão testados vários produtos fungicidas - de fá-
cil aquisição no comércio local - em dosagens e tempos de tra
tamento diferentes.

2 - MATERIAIS E MtTODOS
Inicialmente foram empregados 8 fungicidas em con -

centraçoes variáveis de acordo com fitotoxidez. (Tab. 1).
No laboratório estacas herbáceas estão sendo inocu-

ladas e depois são colocadas com a extremidade inferior no in
t~rior de soluções de fungicidas contidas em erlenmeyers. Os
dados de laboratório e de campo estão sendo comparados.

TABELA 1

FUNGICIDAS CONCENTRAÇÕES E TEMPO DE TRATAMENTO

Tratamento: Fungicida no-
Ire comercial:

Princípio
Ativo

Concentra-
ção usada

%

Tempo de
Imersão

(mín)

ANTAACOL

BENlATE
DITHANE
M - 45

DUTER

T5 DIFOLATAN
4 F

T6 COBRE SANroz
T7 COBRE AZUL

Ta NEANTINA
SOLUVEL

Prúpileno
bisditio-
carbamato
de zinco 0,5

0,1
10
10Benomy l

Etileno bis-
ditio carba-
mato de Man-
ganes e z~

co 1,0 10
Trifenil Hi
droxido de
estanho 0,2 1

Sulfenimida 0,5 10

Oxido cupro-
so 0,5 5

Oxicloreto de
cobre

Mercurial
0,5
0,1

1

1
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Em pimentais infestados) localizados no Municipio de
Castanhal foram coletadas estacas) para o tratamento por imer-

Isão com os fungicidas pré-determinados; Essas estacas foram
deixadas dentro de sacas de aniagem umedecida) durante várias
horas para provocar o crescimento do fungo. Dentro das sacas
foram colocados pedaços de ramos bastante atacados e com gra~
de quantidade de esporos na superfície.

Com cada solução de fungicida foram tratadas 30 est~
cas doentes, as quais foram a seguir plantadas em propagadores
com leito de terra preta: 30 estacas foram plantadas sem trata
mento com fungicidas para servir como testemunhas. O propaga -
dor foi coberto com palhas e irrigado diàriamente.

3 - RESULTADOS
Após 45 dias foi retirada a cobertura do propagador

e feita a avaliação dos resultados. (Tab. 2).
As testemunhas, assim como os tratamentos T4' T6 eT7

nao apresentaram eficiência.
O tratamento Tl apresentou eficiência igual a 20%.
O tratamento T8 apresentou 30% de eficiência.
O tratamento TS apresentou 50% de eficiência.
O tratamento T2 apresentou 70% de eficiência.
O fungicida base de BENOMYL apresentou o melhor re

sultado (70% de eficiência), usado na dosagem de 0)1% do prod~
to comercial BENLATE em imersão durante 10 minutos. O fungici-
da a base de sultienimida apresentou eficiência igual a 50% qum_
do foi usado o produto comercial DIFOLATAN 4 F dosagem de 0,5%
em imersão durante 10 minutos.

Para melhor avaliação, serao repetidos os tratamen
tos com esses produtos em diversas dosagens e tempo de aplica-
çao.

Os resultados de campo são mostrados na seguinte ta-
bela:
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Observações feitas 45 dias após o plantio.

TABELA 2

Fungicida Estacas Estacas Estacas Indice de
(Nome corrercial): tratadas nor-tes vivas eficiência

ANTRACOL 30 24 6 20 %

BENlATE 30 9 21 70 %

DITHANE M-45 30 29 1 3,3 %

DUI'ER 30 30 O O

DlFOLATAN 4 F 30 15 15 50 %

COBRE SANOOZ 30 30 O O

COBRE AZUL 30 30 O O

NEANTJNA SOLUVEL 30 21 9 30 %

TESTEMJNHAS 30 30 O O

4 - DISCUSS~O
É muito dificil o reconhecimento do inicio do ataque

do patogeno, podendo estacas aparentemente sadias conter estru
turas do fungo em seu interior.

f portanto necessário fazer o tratamento de toda e
qualquer estaca antes do plantio.

Com base resultados acima, é factivel recomendar- se
o uso do produto Benlate (BENOMYL) para tratamento de esta
caso Com a aplicação desse fungicida na concentração de 0,1%
para imersão de estacas durante 10 minutos foram obtidos bons
resultaàos. 70% das estacas tratadas e plantadas emitiram bro-
tações e deram origem a mudas normais, sem sintomas da enfermi
dade.
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ABSTRACT - Eight fungiaides wepe
tested by immepsing infeated auttings
to aontpoZ Dpy Stem BZight of BZack
peppep (Pipep nigpum L.) caused by
Fusapium soZani F. pipepi. Among the
fungiaides used~ BenomyZ (BenZate
0~1% duping 20 minutes) was the most
efeativeness. The othep fungicides
used were: AntracoZ 0~5% ( Zina
prophyZene bisdithioaapbamate)Dithane
M 45 1,0% (Manaozeb), DifoZatan 4 F
(SuZfenimide 39%), Cobre Sandoz 0,5%
(Cuprous oxide)~ Cobre AzuZ 0~5%)
(aoppep oxyahZoride) and Neantina
soZuveZ 0,1% (Mepcupy Metoxi - ethyZ
ahZoryde)
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