
o trabalho teve por objetivo estudar o potencial de 15 isolados 
de B. subtilis em inibir o desenvolvimento micelial de G citricarpa, por 
meio da técnica de cultivo pareado em BDA (DENNIS & WEBSTER, 
1971) (Transactions of the British Mycological Society, n.3, p.359-
363, 1971) e, pela produção de metabólitos voláteis e tennoestáveis 
pelos agentes de controle biológico (ACBs). A produção de substâncias 
antifúngicas voláteis seguiu a metodologia de MARIANO (1993) (RAPP, 
v.l, p.372-409, 1993). Para verificar a produção de metabólitos 

tennoestáveis, adotou-se a metodologia descrita por (KUPPER 
2003) (Fitopatologia Brasileira, v.28 n.3, p.251-257, 
resultados mostraram que, nem todos os isolados de 8acillus 
crescimento micelial do fungo, porém os ACBs 15, 12,66, 83, 
72 , produziram metabólitos voláteis e, em quantidades 
para inibir o desenvolvimento do patógeno, sendo que, os ACBs 
e AP3, também, foram os mais eficientes na produção de m,"aIJÓli 
tennoestáveis. 
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As coleções de culturas são centros de conservação de recursos 
genéticos ex-si tu, que tem como função a aquisição, caracterização, 
manutenção e distribuição de microrganismos, células autenticadas e 
reagentes biológicos certificados. Os diferentes tipos de coleções de 
culturas, incluindo coleções de trabalho, coleções institucionais e 
principalmente as de serviço, têm uma importância destacada na 
conservação e exploração da diversidade genética e metabólica. A coleção 
de cultura da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia vem sendo 

quarentenários, dando suporte aos programas que vem 
desenvolvidos na área de controle biológico de fitopatógenos e 
daninhas da Embrapa e seus parceiros, fornecendo material 
devidamente caracterizado e valorado. Além disso, existe uma 
de organismos geneticamente modificados que vêm sendo usados 
pesquisa de transgênicos. A coleção dispõe de 497 organismos 
que 338 pertencem ao gênero Trichoderma. Todos os organismos 
armazenados pelos métodos de congelamento a ultrac'ai)," terrlperatun 
usada como referência na identificação e caracterização de organismos 
de interesse da Fitopatologia, inclusive de microrganismos 

crio-preservação, óleo mineral e Castellani. Esta coleção esta ca<lastrad 
no CGen como Fiel Depositária. 
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Pythium spp. são causadoras de podridão de raízes em inúmeras 
espécies de plantas. Uma alternativa ao uso de fungicidas é o controle 
deste patógeno utilizando produtos alternativos. O objetivo do trabalho 
foi testar um fertilizante orgânico à base de emulsão de peixe, denominado 
Fishfértil®, obtido por meio da fennentação de resíduos de peixes 
processados, para o controle de Pythjum em pepino. O experimento foi 
realizado em casa de vegetação num delineamento inteiramente 
casualizado com dez repetições por tratamento. Em vasos de 500 mI, 
contendo solo autoclavado, foram semeadas dez sementes de pepino 

de solo (I I) + farelo de aveia (200 ml) foi tratada com 0%,5%, 
20%, 30%,40% e 50% (v/v) da emulsão de peixe, acondicionada 
bandejas plásticas tampadas ou não. Após dez dias de incubação, 
ml da mistura foi adicionado no colo das plantas de pepino no 
..de 2 folhas verdadeiras. A avaliação foi realizada após cinco 
determinando-se o número de plântulas tombadas. Nos tra!Carrlento' 
com o fertilizante a partir da concentração de 30% não houve 
tombamento de plantas. Por outro lado, o tombamento foi de 100% 
para os tratamentos com O e 5% do fertilizante. 
Safira e mantidos em casa de vegetação. Simultaneamente, uma mistura 
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O Oídio da abobrinha, causado pelo fungo Sphaerotheca 
fuliginea, é uma das principais doenças dessa cultura, principalmente 
em cultivo protegido, necessitando do desenvolvimento de produtos 
alternativos para seu controle. O objetivo do trabalho foi testar o 
fertilizante orgânico Fishfértil®, obtido por meio da fermentação de 
resíduos de peixes para o controle de Oídio da abobrinha cultivar 
Caserta.Dois ensaios foram desenvolvidos em casa de vegetação, com 
alto potencial de in6culo de Oídio. Diferentes doses da emulsão de 
peixe, [0%, 5%, 10%,20%,30%,40%,50%, e 100% (por volume de 
água necessário para atingir a capacidade de campo)] foram incorporadas 
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ao substrato. Após sete dias de incubação, cinco sementes de abobrinha 
foram semeadas em vasos de 5L contendo 60% de substrato e 40% de 
solo, para posterior germinação. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com 10 repetições. As avaliações foram 
semanais (por cinco semanas) detenninando a porcentagem de área 
foliar lesionada. A incorporação da emulsão de peixe no solo, não 
controlou a doença nas concentrações testadas. Por outro lado, nas 
concentrações de 20% e 30% aumentou a produti vidade da abobrinha 
em tomo de 10%. 
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