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RESUMO
Tubérculos de Solanum tuberosum podem ser acometidos por diversas pragas e patógenos
ocasionando grandes perdas econômicas. Dentre eles, a infecção por Pectobcterium
carotovorum subsp. carotovorum que resulta no sintoma de podridão-mole é bastante
frequente e de difícil controle. O controle químico da doença baseia-se na aplicação de
substâncias tóxicas e nocivas ao meio ambiente e outras estratégias de manejo, no entanto,
ainda podem ser consideradas ineficientes. Assim, o estudo teve como objetivo avaliar a
eficácia do extrato de duas espécies de plantas a saber, Anacardium occidentale (extrato
das flores) e Syzygium cumini (extrato das folhas) visando o controle de podridão mole P.
carotovorum subsp. carotovorum em tubérculos. O teste in vitro foi realizado para ambos
extratos, através do método de difusão em ágar. A partir dos resultados observados,
prosseguiu-se com o teste in vivo com aplicação do extrato de A. occidentale em tubérculos
infectados pelo patógeno. Os resultados apontam ação antimicrobiana in vitro do extrato de
A. occidentale com um halo de inibição melhor para as maiores concentrações, enquanto o
extrato de S. cumini não foi efetivo. O teste in vivo com do extrato da flor de A. occidentale
indicou resultados promissores quanto ao controle do patógeno em tubérculos,
apresentando uma ação bacteriostática mesmo após o período de 72 horas. Este efeito pode
estar relacionado à riqueza de metabólitos secundários presentes no extrato, tornando-o
promissor biopesticida para o controle da doença podridão-mole em tubérculos visando o
desenvolvimento sustentável na cadeia produtiva da batata.
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ABSTRACT
Solanum tuberosum can be affected by various pests and pathogens causing great
economic losses. Among them, infection by the Pectobcterium carotovorum subsp.
carotovorum results in the symptom of soft rot is quite frequent and difficult to control.
Chemical control of the disease is based on the application of toxic and harmful substances
to the environment and other management strategies can still be considered inefficient.
Thus, the study aimed to evaluate the efficacy of the extract of two plant species, e.g.
Anacardium occidentale (flower extract) and Syzygium cumini (leaf extract) aiming at the
control of soft rot P. carotovorum subsp. carotovorum in tubers. The in vitro test was
performed for both extracts, using the agar diffusion method. From the observed results,
the in vivo test was continued with the application of A. occidentale extract in tubers
infected by the pathogen. The results indicate in vitro antimicrobial action of A.
occidentale extract with a better inhibition halo for higher concentrations, while S. cumini
extract was not effective. The in vivo test with the flower extract of A. occidentale
indicated promising results regarding the control of the pathogen in tubers, presenting a
bacteriostatic action even after the 72-hour period. This effect may be related to the
richness of secondary metabolites of the extract. Thus, the extract shows promise regarding
the development of biopesticides for the control of soft rot disease in tubers aiming at
sustainable development in the potato production chain.
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