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zossrvEL ENVOLVIMENTO DE Pythium sp COM A PODRIDAO 

RÂDICULAR DO PATCHULI 

Maria de Lourdes Reis Duarte 1  

Fernando Carneiro de Albuquerque' 

O patchuli (Pogostcnron hewneanus Bth) 	um arbusto cujas fo 

lhas são usadas para a extração de um 6leo essencial, empregado 	na 

fixação de perfumes. Apds os incentivos pelos 6rgãos de crgdito, es 

ta cultura se expandiu no Estado do Pará, concentrando-se a produção, 

no Município de Benevides. 

Em fevereiro de 1982, foram enviadas ao Lahorat6rio de Fito 

patologia do Centro de Pesquisa Agropecuária do Tr6pico Omido (CPATU) 

plantas de patchuli com sintomas de urna doença ainda não 	observada 

nesta cultura. Em inspeções realizadas "in laco", constatou-se 	oue 
as plantas afetadas apresentavam-se amarelecidas e com 	diferentes 
graus de epinastia. O agravamento dos sintomas culminava em 	morte 
das plantas afetadas. Examinando-se o sistema radicular, observou-se 

que as raízes e radicelas estavam apodrecidas e oue este apodrecirnen 

to avançava atë a base do caule. Porções de tecido retiradas da zona 

de transição entre a área afetada e a sadia foram transferidas para 

placas de Petri contendo 20 ml de ágar4gua a 2%. Ap6s o desenvolvi 

mento das colõnias, estas foram transferidas para tubos de ensaio 

contando batata-dextrose-ágar. O fungo isolado foi identificado corno 
pertencente ao género Pythiurn sp., Plantas sadias de patchuli inoculo 

das com porções de cultura do fungo, introduzidas em incisões nas 

hastes, reproduziram os sintomac quinze dias ap6s. 
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em Fitopatologia, Pesouisador do CPATU-EMBRAPA, Cx. 
- Be16w-Pará. 
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