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e é uma das mais destrutivas doenças foliares de cucurbitáceas. Com crescimento branco e pulverulento 
correspondente a micélio, conidióforos e conídios, este patógeno causa redução da área fotossintética da planta, 

avaliação do bio-fungicida ECO-SHOT (Bacillus amyloliquefaciens D747) no controle de oídio (S. fuliginea) na cultura 
do melão (C. melo L.). Foi utilizado o cultivar de melão Gaúcho, semeado em 17/07/2013 com espaçamento de 
1,0m entre linhas e 1,5m entre plantas. As parcelas utilizadas no ensaio possuíam a dimensão de 3m de largura 
por 6m de comprimento, totalizando 18m². A área útil foi localizada no centro das parcelas, com 2m de largura 

de 7 dias nos estádios 60 a 69 (BBCH, 2001). Constatou-se que ECO-SHOT (B. amyloliquefaciens D747) nas doses 

recomendado no manejo de oídio na cultura do melão.
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 ocasionada pelo fungo Bipolaris 
oryzae. Esse patógeno além de causar mancha parda no arroz pode também ocasionar danos no estabelecimento 
da cultura ocasionando damping off de pré ou pós emergência. Este trabalho teve como objetivo avaliar in vitro o 

 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com arranjo unifatorial, com 4 repetições. O fator de 
tratamento testado foi o -1). 

apresentar crescimento micelial por todo o diâmetro da placa, sendo esta última medição utilizada para calcular 
% de inibição do crescimento micelial (% ICM). Para a variável de esporulação foi obtida uma suspensão de 
esporos a partir das colônias miceliais, sendo estimados com auxilio da câmara de Neubauer. A contagem dos 
esporos foi realizada 7 dias após o início do ensaio. Os dados foram submetidos à análise de variância e após 
análise de regressão. O percentual de inibição do crescimento micelial das concentrações de 250 e 375mg/ml-1 

mg.ml-1  diminuição na esporulação do fungo, sendo estatisticamente iguais 
entre si e diferentes com relação as demais. O óleo de alecrim em doses superiores a 250 mg.ml-1 demonstrou 
ser promissor no controle in vitro de Bipolaris oryzae.
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Phytophthora infestans, é a doença mais destrutiva desta cultura, 

de aplicação. No entanto, o uso desmedido destes produtos eleva os custos de produção e geram problemas 

P. infestans ainda são incipientes.Assim, foi objetivo desse 
in vitro do crescimento micelial de 

um isolado complexo de P. infestans. 
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A seguir, discos de meio centeio de 8,0 mm de diâmetro contendo o micélio de P. infestans foram transferidos 
para placas de Petri com o meio de centeio contendo cada uma das concentrações, utilizando-se seis repetições/

inibição, pela diferença entre a média da testemunha (dose 0,0) e a média de cada concentração dividido pela 
testemunha 100 [
crescimento micelial in vitro de P. infestans em todas as concentrações avaliadas. No entanto, o tratamento com 
etanol puro na dose menor inibiu 53,9% do crescimento micelial, e, na dose mais elevada, a inibição foi de 100%.

119-Sensibilidade in vitro de Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary em alface com o uso de diferentes extratos 
vegetais (In vitro sensibility of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary of lettuce with the use of different plants 
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O mofo-branco causado por S. sclerotiorum, é uma doença altamente destrutiva que afeta a cultura da alface no 
Brasil e no mundo. Considerando sua importância este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito inibitório in vitro 

 x 5 concentrações, com 
4 repetições. O fungo foi insolado da cultura de alface. Os extratos utilizados foram de Pitangueira (Eugenia 

), Feijoa (Acca sellowiana), Araçazeiro (Psidium spp. Baccharis trimera), e as concentrações 
utilizadas foram 0, 5, 10, 15 e 20%. Para o preparo dos extratos se utilizaram 300g de folhas.L-1
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Na cultura do pimentão, Colletotrichum gloeosporioides é um importante patógeno que causa podridão dos frutos 

no controle in vitro de C. gloeosporioides, patógeno do pimentão. O experimento foi desenvolvido em um desenho 

brutos foram esterilizados e incorporados em médio BDA nas concentrações de 5, 25 e 50%, em placas de petri. A 
testemunha consistiu na incorporação do médio BDA sem os extratos. Fragmentos do fungo foram repicados para 


