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Pochonia chlamydosporia no controle de Meloidogyne spp em 
alface em solo naturalmente infestado (Evaluation of Pochonia chlamydosporia control on Meloidogyne spp in 
letuce). OLIVEIRA, A.M.F1;  BERNARDO, J.T. 2. 1Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Rua Sete de Setembro, 
1448, Centro, Cachoeira do Sul/RS; 2Embrapa Clima Temperado, BR292 Pelotas/RS. E-mail: jana9573@yahoo.
com.br 

Pochonia chlamydosporia é um dos agentes de controle biológico mais estudados atualmente, 
por apresentar grande potencial no manejo do nematoide das galhas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

spp. na cultura da alface em 

sem o produto. O solo foi retirado na profundidade de 10 cm, homogeneizado e distribuído nos vasos. O produto 

Esse resultado indica potencial de controle do fungo nos sintomas de galhas do alface, sendo necessários mais 
estudos para determinar os níveis de controle.

62-Utilização de rizobactérias no controle biológico de Meloidogyne incognita e promoção de crescimento de 
plantas de pimenta calabresa (Use of rhizobacteria in the biocontrol of Meloidogyne incognita and promoting 
growth of calabrian pepper plants) SCHAFER, J.T.1; FISS, A.V.2; LIMA, C.V.3; MARTINAZZO, R.4; SILVEIRA, C.A.P.4; 

Meloidogyne incognita) podem afetar a produção 
de pimenta calabresa ‘Dedo de Moça’. Assim, o biocontrole surge como alternativa no controle desse patógeno. A 
partir de um isolado da rizobactéria Micrococcus luteus pré-selecionado pela capacidade de colonizar o sistema 
radicular de plantas de pimenta, avaliou-se o potencial dessa rizobactéria na promoção de crescimento e no 
controle de M. incognita em pimenta calabresa, em casa de vegetação e a campo. Sementes de pimenta foram 
microbiolizadas com a rizobactéria e com água salina (testemunha) e semeadas em solo esterilizado. Após 30 dias, 
as plantas foram transplantadas para a casa-de-vegetação e para o campo por dois anos consecutivos. As plantas 

os seguintes parâmetros: diâmetro do colo, comprimento e largura das folhas, massa fresca da raiz (MFR) e da 

M. incognita.
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63-Biodegradación de lindano en lodos por un consorcio de Streptomyces aclimatado e inmovilizado (Lindane 
biodegradation in slurry systems by an acclimated and immobilized Streptomyces consortium) SAEZ, J.M1; 
APARICIO, J.D.1; ÁLVAREZ, A.1,2; CASILLAS, V.1; DÁVILA-COSTA, J.1; AMOROSO, M.J.1,2; BENIMELI, C.S.1,3  1PROIMI-


