
Alelopatia 

Já ouviu falar em alelopatia?

Aplicações

Aleloquímicos

De acordo com a International Allelopathy Society
(IAS), alelopatia 'estuda qualquer processo que
envolva metabólitos secundários produzidos por
plantas, algas, bactérias e fungos que influenciem no
crescimento e desenvolvimento de sistemas de
agricultura e biológicos'. 

Como ocorre a liberação dos
compostos alelopáticos?
Esses compostos podem ser liberados pelas plantas
através do deslocamento de minerais presentes no solo
(lixiviação), liberados na forma de gás a partir dos tecidos
(volatilização), decomposição de resíduos pelas plantas e
exsudação pelas raízes.

Os compostos alelopáticos podem ser utilizados
como alternativa à herbicidas, nematicidas e
inseticidas. O trigo, por exemplo, libera substâncias
alelopáticas capazes de suprimir o crescimento e
desenvolvimento de plantas daninhas.

Os metabólitos secundários, denominados
aleloquímicos, são compostos fenólicos, taninos,
terpenos, esteroides, quinonas e outras substâncias
que podem afetar o crescimento e o
desenvolvimento de outras espécies. 

Mecanismo de ação
Os aleloquímicos exercem seus efeitos por
diferentes mecanismos, entre eles: inibição da
captação de oxigênio (quinonas), inibição da
respiração mitocondrial (monoterpenos) e
alteração de processos fotossintéticos
(compostos fenólicos). 

allelon = de um para outro
pathós = sofrer

A conversa entre plantas
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Vamos aplicar o conhecimento?

Plantas companheiras

Plantas inimigas

Louro e alecrim rasteiro;
Alecrim, sálvia e tomilho;

Tomate e abóbora;

Orégano e manjerona;
Chicória, abóbora e rabanete;

Salsa e as demais variedades;
Morango e batata;
Alho e ervilha.

Alface, cenoura e beterraba.
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