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econômica e social, portanto, medidas devem ser tomadas para
reduzir os problemas sanitários dos rebanhos largamente acometidos
por infecções parasitárias, representando sérias perdas econômicas e
até mesmo a morte do animal. Adicionalmente, o uso indiscriminado
de produtos químicos resultou na disseminação de resistência
Diante disso, prover a produção de novos insumos e estratégias
agroecológicas para o controle da verminose se mostram como
uma das demandas do setor para reduzir a perda de animais e a
presença de resíduos químicos nos produtos de origem animal e no
ambiente. Sabe-se que uma grande parte das fases não parasitárias
dos nematoides gastrintestinais de caprinos encontra-se no solo,
sendo assim, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito de nove
larval de Haemonchus contortus. O ensaio utilizado foi o de mini
coproculturas, em frascos de 5 mL, onde foi depositado 1 g de fezes
de um mesmo animal, contaminadas por ovos de nematoides.
As nove fontes de adubos foram: esterco.ovino, esterco bovino,

(Copernicia prunifera), leucena (Leucaena leucocephala), catingueira
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(Poincianella bracteosa), jurema preta (
) e nim
(Azadirachta indica). Tanto no controle como nos tratamentos foram
realizadas três repetições. No grupo controle foram adicionados 2 mL
de água às fezes. Nos tratamentos foram adicionados os adubos nas
concentrações de 1 g, 0,5 g; 0,1 g; 0,05 g e 0,01 g, e água (mL) 2x o
peso do material sólido (g de fezes + g de adubo). Dentre os adubos

uma menor quantidade de composto para matar 90% das larvas,
seguido por leucena (0,557 g), esterco bovino (0,731), catingueira
(1,705 g) e nim (363,34 g). No entanto, não se observou efeito
carcarça + esterco animal), bagana de carnaúba e jurema preta. Diante
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