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121-Atividade antifungica de extratos vegetais no crescimento micelial e esporulação de Bipolaris oryzae 
(Antifungal activity of  plant extracts on the mycelial growth and esporulation of Bipolaris oryzae) SILVA, W. R.1; 
MOREIRA, V.N.1; TAVARES, J. U2; BERTO, R.M.3; FARIAS, C.R.J.4   

–  UFPel. E-mail: wellington.srodrigues@hotmail.com

A mancha parda, causada por Bipolaris oryzae, apresenta grande importância na cultura do arroz, levando 
os produtores a utilizarem fungicidas em seu controle. O arroz orgânico destaca-se na redução do impacto 

cm de diâmetro, na qual repicou-se um disco de 5mm contendo micélio do fungo. Um disco micelial (5 mm de 
diâmetro) de B. oryzae  foi transferido para o centro da superfície do meio de cultura com os devidos  tratamentos. 

micelial realizada a cada 24 horas, durante oito dias com a média de duas medidas diametralmente opostas das 

de Duncan 5%. Os resultados mostraram inibição parcial no crescimento micelial, em porcentagem de inibição, 

122-Efeito de vermiwash na supressão do fungo de solo Sclerotium rolfsii. (Effect of vermiwash on suppression 
of soil fungus Sclerotium rolfsii) LOURENÇO, Y. S.¹; ZIBETTI, V. K.²; LIMA, D. L.³; GIACOMINI, G. X.4; SCHIEDECK, G. 
5; NACHTIGAL, G. F.5. 1UFPel, Mestranda em Manejo e Conservação do Solo e da Água; 2UFPel, Doutorando em 

 

Sabe-se que as doenças fúngicas são uma das principais causas das perdas na produção agrícola. O fungo 
Sclerotium rolfsii (CPACT#521) possui uma ampla gama de hospedeiros e forma estruturas de resistência que se 
acondicionam no solo, facilitando a sobrevivência e a manutenção de seu potencial patogênico por anos. Devido 

humana, animal e ambiental, de forma que pesquisas atuais impulsionam a procura por insumos alternativos, 

patógeno. A avaliação do crescimento micelial e formação de escleródios pela técnica de difusão em agar, a partir 

da microbiota ativa em meios seletivos possibilitou observar um número reduzido de morfotipos fúngicos e 

S. 
rolfsii
 

ÁREA: PLANTAS DANINHAS

123-Efeito do extrato de cravo-da-índia sobre a germinação de picão-preto e milho (Effect of clove india extract 


