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 O cultivo natural de plantas alimentícias surgiu a muitos anos, beneficiando os povos, que deixaram de
ser nômades para se fixar em regiões de clima e pluviosidade propícia para a agricultura. As práticas de
manejo  do  solo  foram  aprimorando-se  com  o  passar  dos  anos  e  a  necessidade  de  "remédios"  para  as
doenças fitopatológicas fez-se importante,  surgindo o conceito da Agrohomeopatia,  onde plantas tem o
poder  de curar  as  suas semelhantes.  Em 1924,  durante o  Congresso de Pentecostes,  na Polônia,  surge
então o  conceito  de  "Agricultura  Biodinâmica"  através  de  oito  conferências  realizadas  pelo  antropósofo
austríaco Rudolf Steiner, visando a natural renovação do manejo agrícola, a sanação do meio ambiente e
a produção de alimentos realmente condignos ao ser  humano.  Procura estabelecer  a compreensão dos
processos vitais do ambiente, proporcionando o equilíbrio natural através dos movimentos astrológicos e
comportamento dos seres no seu habitat. O presente trabalho tem por objetivo a avaliação do potencial
fúngico  dos  extratos  etanólico,  fermentado  e  de  infusão  da  planta  Esquisetum hyemale,  popularmente
conhecida  como  cavalinha,  planta  também  utilizada  pelos  soldados  na  guerra  com  fins  homeopáticos,
sendo sugerida  como extrato  de  infusão no controle  de  fungos  pela  pesquisadora  e  esposa de Steiner,
Maria  Thun.  As  plantas  foram  coletadas  aos  arredores  do  INBI/UCS  e  os  extratos  preparados  no
Laboratório de Controle de Doenças de Plantas, nos meses de maio e junho/2015. O extrato fermentado
foi preparado com 500 g da planta e 1,5 L de água de fonte, liquidificado e acondicionado no escuro por
15  dias.  O  extrato  etanólico  foi  preparado  com  60g  de  planta  fresca  e  250ml  de  álcool,  sendo
acondicionado  no  escuro  por  15  dias;  No  extrato  de  infusão  foi  usado  250g  de  planta  em 1L  de  água,
sendo fervida por 1h. Após os extratos - fermentado e de infusão - foram filtrados; o extrato etanólico foi
rotaevaporado. Os extratos etanólico e de infusão foram misturados ao meio BDA nas concentrações de
5%, 10%, 15% e 20%; o extrato fermentado foi misturado em meio BDA nas concentrações de 20 e 40%.
Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo cada parcela constituída
por  uma  placa  de  Petri,  as  quais  receberam  1  disco  de  ágar  de  5  mm  de  diâmetro  colonizado  pelos
fitopatógenos. As placas foram incubadas por 14 dias em BOD à 25º C e as avaliações realizadas através
das  medições  dos  diâmetros  das  colônias  nos  3º,  7º  e  14º  dias.  Com  base  nos  resultados  obtidos,
observou-se que durante os 14 dias de experimento, o extrato fermentado de cavalinha apresentou 100%
de inibição frente  aos  fungos avaliados,  sendo uma nova alternativa  no controle  de fitopatógenos para
viticultura biodinâmica.
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