
mais Importante aa cultura. A utilização de fungicidas 
controle da doença. A partir da detecção da doença na )"'"" ...... -",~ 
efeito do atraso no inicio da aplicação de fungicida. O 
pyraclostrobina + epoxiconazole (Opera®). O experimento 
Fazenda Experimental da UFGD em Dourados, 
BRS 245 RR em 0311112006. O delineamento experimental 
blocos ao acaso e constou de 6 tratamentos e 6 repetições. 
foram: testemunha sem aplicação; pulverização na detecçãc 
8 dias e 10 dias após a detecção da doença. A doença 
parcelas em 23.01.2007, com incidência de 3,3%, no 
Foram avaliadas severidade, desfolha e produção. O 
a primeira aplicação do fungicida comprometeu a eficiênci~ 
da doença, resultando em níveis de desfolha e produção seI 
testemunha sem aplicação de fungicidas. O atraso redu 
em 12% (441 Kg/ha), ressaltando-se que a detecção da 
com a soja na fase de enchimento de vagens. 
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Efeito de extratos de canela sobre Fusar;um SO/an; e Rh;zo~ 
Viecelli', C.A.; Stangarlín l

, J.R.; Fiorese1, E.; Spiassi1. A._IU 
Estadual do Oeste do Paraná (Uoioeste), C.P. 
Cândido RondonIPR; lFaculdadc Assis Gurgacz (FAG), 
mai!: clairvieceUi@yahoo.com.br. Effect of cinnamon 
Fusarium solani and Rhizoctonia solan; fungi. 

Cinnamomum zeylanicum (canela- Lauracea) é uma 
cultivada em todo o país, cuja caractcristica terapêutica é 
presença de óleos cssenciais, principalmente em sua casca.. -
objetivou~se verificar o potencial de extratos de canela 
alternativo de Fusarium solani e Rhizoctonia solani, 
respectivamente pela Podridão Vermelha da Raiz e Meia 
aquosos de casca de canela, autoclavados ou esterili 
nas concentrações de O, 1, 5, 10, 15 e 20%, foran 
meio BDA, que recebeu um disco de micélio de cada 
não interferiram no desenvolvimento de R. solani, 
crescimento micelial de F. solani em até 38% na 
apenas do extrato esterilizado por filtração, o que __ 'o, 

:ie compostos tennolábeis. Esses resultados demonstramJ.~ 
mtifúngica da Casca de canela e o potencial para ensaios~~ 
lltemativo de F. solani em soja. 
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Uso de plantas medicinais para controle de Phakopsora,;;~ 
viecellP, C.A.; Stangarlin1, J.R.; Fioresel, E. lUniversidác 
lo Oeste do Paraná (Unioeste), C.P. 1008, CEP 85960~000, 
tondonIPR; lFaculdade Assis Gurgacz (FAG), 
:Iairviecelli@yahoo.com.br. Use of medicinal plants 
'hokopsora pachyrhizi fungus. 

\. ferrugem asiática da soja causada pelo fungo Phakopsorq~ 
a principal doença da cultura, podendo causar -

,rodução. Neste contexto, a agricultura alternativa 
cessíveis a agricultores no controle de patógenos, como 
e plantas medicinais. O objetivo desse trabalho foi a 
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de cultivares de arroz inoculadas com isolados 
Almança, MA.K.I; Matsumura, A.T.S.I; Azevedo, 
I; Santin, R.C.M.I; Prade, C.A.; Silva, M.E. 

Fto de Fitossanidade, Faculdade de Agronomia, UFRGS. 
~us.ahnanca@ufrgs.br. 1Laboratório de Genética, ESALQ. 
;'!:rice cultivars inoculated with Trichoderma sp. iSolates. 

Trichodenna spp. e cultivares de arroz pouco oU nenhum 
é sabido. Então, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

de Trichoderma sp. e cultivares de arroz quanto à 
o peso seco de parte aérea e de raízes de plantas. Os 

de três isolados de Trichodenna sp., 1T8, IT10 
à base de Trichodenna sp. e a testemunha 

cultivares de arroz, IRGA 409, 410, 416, 417, 418, 
Wsemeadas em copos contendo areia e venniculita. Os isolados 
:8, proporcionaram efeito negativo na emergência da cultivar 
~Iado 1T1O na cultivar 421. Na cultivar 420, os isolados 1T10 
Kdiferiram da testemunha, porém foram superiores ao isolado 
- altura nenhum dos isolados foi superior a testemunha. 

diferença entre os isolados nas cultivares 409, 410 
peso seco somente o isolado 1TIl foi superior a 

421 e, somente na cultivar 409 houve diferença 
Portanto, há interação diferenciada entre as cultivares 

Trichoderma sp. nas variáveis testadas, assim em um 
ser utilizado em diferentes cultivares será necessário 

entre protocolos de extração de DNA do fungo 
mllsicola. Oliveira; J.R. I; Ferreira, M. F.MI; 

Oliveira, D.A de 1; Costa, M.R 1; Pinho, D.B 1 ; 

IEstudante de graduação em agronomia. 2Professor. 
e~mail: silvia.nietschc@unimontes.br. Evaluation of 
of DNA extraction of Mycosphaerella musicola 

l.amarela, causada por Mycosphaerella musicola, ainda é a 
~:possui maior impacto econômico na bananicultura brasileira. 
rde programas de melhoramento visando resistência a doenças 
rrioritariamente do conhecimenlo da diversidade genética da 

palÓgeno. O objetivo do trabalho foi avaliar diferentes 
extração de DNA para a obtenção do material genético 
e em quantidade satisfatória. Micélios de M. musicola 

em meio liquido, filtrados, congelados e macerados 
A extração do DNA foi realizada por meio dos 

i~tocolos: Doyle e Doyle (1990) modificado por Faleiro et ai 
:nodificado dc Rocder e Broda (1987). Também foram avaliadas 

detergentes CTAB 5% ou SDS 10%, e o fonna de 
acetato de sódio (3M pH 5,2) ou cloreto de sódio 

~antificação e a avaliação da qualidade do DNA extraído foram 
em espectrofotômetro nas absorbâncias de 260 e 280 

respectivamente. No protocolo de Doyle e Doyle 
CTAB 5% e NaC15M, foram obtidos DNA' s íntegros 
com concentrações médias de 70 nglJ1L e relação 

de dois. 
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''Tropical'', "Thap Maeo·· c ··.t"acovan J\..cn . V~ hUlV::' IU,,,,u ........... ~ .. 

no estádio pré-climatérico, levados ao laboratório dc fitopatologia. 
Cada buquê contendo três frutos foram atomizados com diferentes 
concentrações: O, I ()l, 1 ()4, lOs, 10' e 107 esporos/ml dc Colletotrichum 
musae cultivado em BDA. Os frutos foram mantidos em câmara 
refrigerada a 25DC±IOC. Avaliou-se a incidêneia.e severidadc da 
antracnose durante 12 dias com auxílio de uma escala diagramática. O 
ensaio foi montado em DBC com quatro repetições de quatro buquês 
cada. Houve diferença significativa cntre os cultivares, mas não há 
diferença entre os tratamentos. A cultivar "Pacovan Ken" apresentou 
a maior severidade da doença enquanto que a cultivar "Thap Maco" 
apresentou menor severidade da antracnose. 

: \ .<Õo-•• 

0408 
Controle de Fusar;um em crisântemo com biofertilizante. Pinto, 
Z. V. Ij Bettiol, W1• IUNESP/FCA CP 237, 18610-307, Botucatu
SP; 2Embrapa Mcio Ambiente, CP 69, 13820-000, Jaguariúna-SP; 
e~mail: bettiol@cnpma.embrapa.br. Biofertilizer for the control of 
Fusarium in chrysanthemum. 

Um importante problema fitopatológico do crisântemo tipo Bola 
Belga é causado por Fusarium. Nesse sentido foi avaliado o potencial 
de um biofertilizante obtido da fennentação aeróbica dc húmus de 
minhoca, composto orgânico, melaço e levedo de cerveja na indução 
da supressividade de substrato à base de casca de pinus ao patógcno. 
O biofertilizante, nas concentrações de O, 10, 20, 30, 40 e 50% do 
volume de água necessário para atingir a capacidade de campo do 
substrato, foi misturado ao substrato uma semana antes do transplantio 
das mudas de crisântemo. O ensaio foi inteiramente casualizado, com 
50 repetições por tratamento, em propriedade localizada em Holambra, 
SP. Transcorridos 8, 14 e 20 semanas do planrio foi realizado a avaliação 
da severidade da doença (O=planta sadia, l=-planta com os vasos da 
haste centraI levemente escurecidos, 2= planta com os vasos da hastc 
central totalmente escurecidos, 3= planta com os vasos da haste central 
totalmente escurecidos c pelo menos uma das hastes secundárias com 
vasos escurecidos, 4= murcha, 5= planta morta). Além disso, fragmentos 
das hastes foram transferidos para placas contendo o meio de Komada para 
verificar a presença do fungo. Nas duas primeiras avaliações não houve 
diferença entre as concentraçõcs tcstadas, porém na última a scveridadc 
foi inversamente proporcional à concentração do biofertilizantc, sendo, 
respectivamente, de 1,8; 1,8; 1; 1,2; 0,4; e 0,6. Em todas as plantas com 

. sintomas foi isolado o pat6geno. 

0409 
Reação de cultivares de vjdeira ao cancro baeteriano, baseada em 
componentes epidemiológicos, no Submédio São Francisco. Pereira l *, 
M. de C.; Borgesl • I. V.j Peixoto l , A. R.; lDepartamento de Tecnologia e 
Ciências Sociais - DTCS, Universidade do Estado da Bahia, Campus III. 
"'FAPESB. E-mail: marcelocpcreira@ig.com.br. Reaction of grapevine 
varieties to bacterial canker basead on epidemiological components, in thc 
middle lower São Francisco river basin. 

O cancro bacteriano da videira é wna das doenças mais importantes na 
região do Submédio São Francisco, tendo como agente ca~al a bactéria 
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