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Interac~ao in vitro entre macrofungos micorrfzicos de Castanea 
sativa e 0 patogeno Phytophthora cinnamomi 
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Nas ultimas decadas, 0 controlo biologico de doen<;:as das plantas tem vindo a ganhar 
importancia no sentido de reduzir os custos economicos e ambientais resultantes da aplica<;:ao 
sucessiva de produtos quimicos. Por outro lado, a preven9ao e tratamento de doen<;:as 
radiculares por estes metodos e geralmente pouco eficaz. Neste sentido, os macrofungos 
micorrizicos tem sido apontados como potenciais agentes de biocontrolo contra patogenos 
radiculares de varias especies vegetais, uma vez que em alguns casos conduzem a um 
aumento da sobrevivencia e tolerancia de plantas micorrizadas ao patogeno. 
Piso/ithus tinctorius (Pt) e um importante macrofungo ectomicorrizico de varias especies 
florestais e agro-florestais de elevada importancia no pais, nomeadamente Castanea sativa, 
que alguns autores referem como tendo um efeito positiv~ no controlo de Phytophthora 
cinnamomi (Pc). Os mecanismos subjacentes a este efeito na~ sao conhecidos, sen do de 
considerar a possibilidade de se tratar de um efeito antagonista directo por produ<;:ao de 
substancias inibidoras do crescimento, a semelhan9a do que acontece com outras interac<;:oes 
microbianas. 
o presente estudo teve como objectiv~ investigar a ocorrencia do efeito de antibiose de Pt 
sobre Pc. Para tal, foi usada uma estirpe de Pt anteriormente identificada como tendo efeitos 
positiv~s na tolerancia de pinheiro e castanheiro a Pc e uma estirpe de Pc isolada de um souto 
local. 
A interac<;:ao entre os do is organismos foi testada por cultura dupla em placa de Petri, em MMN 
e PDA, usando para tal as conjuga90es de microrganismos Pt + Pt, Pc + Pc, Pt + Pc 
(simultaneo) e Pt + Pc (inocula<;:ao de Pc uma semana apos a inocula<;:ao com Pt). Foi 
efectuada a medi<;:ao dos 4 raios das colonias e a caracteriza9ao morfologica macroscopica e 
microscopia dos microrganismos nas diferentes condi90es ao longo de duas semanas de 
contacto. 
Em ambos os meios de cultura, obteve-se um crescimento normal do patogeno em direc9ao ao 
fungo ectomicorrizico, comparativamente ao crescimento nos restantes sentidos, nao tendo 
side observadas a!tera90es na morfologia das colonias nem nas estruturas microscopicas do 
patogeno. Os resultados obtidos sugerem que nao existe ac<;:ao de antibiose de Pt contra Pc, 
pelo que nao sera este 0 mecanisme envolvido no aumento da sobrevivencia de plantas 
micorrizadas por Pt quando sujeitas ao contacto com 0 patogeno em causa. 
Prosseguem estudos dos efeitos antagonistas entre fungos micorrizicos nativos de Castanea 
sativa e P. cinnamomi no sentido de avaliar diferentes estrategias de tolerancia induzida 
atraves da associa9ao com fungos simbioticos de tipo micorrizico. 
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