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incorporados ao meio de cultivo BDA e autoclavados. Os discos de micélio (5 mm de diâmetro) foram repicados 

inibiu totalmente o desenvolvimento do fungo a partir da concentração de 20%.

59-Avaliação do potencial antifúngico de óleo essencial de manjericão (Ocimum kilimandscharicum Guerke) 
para o manejo de Sclerotium rolfsii Sacc. e Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) GIACOMINI, G.X.1; NACHTIGAL, 

Sclerotium rolfsii e Sclerotinia sclerotiorum são fungos que sobrevivem no solo, capazes de provocar 
danos severos em diversas culturas. Possuem ampla gama de hospedeiros, podendo causar doenças como 
podridão em raízes, murcha e tombamento de plantas. Na busca por produtos alternativos, os óleos essenciais 

patógenos. O óleo essencial de manjericão foi obtido por processo de hidrodestilação por arraste com vapor 
µL depositados na 

em que as colônias fúngicas do tratamento testemunha atingiram 2/3 da superfície total do meio de cultivo. 
Para cada patógeno, o número de escleródios produzidos por tratamento foi avaliado aos 15 dias de incubação 
e sua viabilidade determinada em meio BDA, depositando-se seis escleródios por placa, de forma aleatória. A 

micelial e produção de escleródios.

60-Produção de compostos relacionados à promoção de crescimento por rizobactérias (Production of compounds 
related to growth promotion by rhizobacteria) SOUZA-JÚNIOR, I.T.1; PERBONI, A.T.1, MOCCELLIN1, R.; MOURA, 

BB possuem a capacidade de promover o crescimento de plantas por meio da produção enzimas. Dentre essas 

estimulando o crescimento da planta. Algumas BB podem promover o crescimento indiretamente pelo controle 

DFs513, DFs628, DFs119, DFs144, DFs149, DFs359, DFs465 e DFs2282 pré-selecionadas para a promoção 
de crescimento de plantas de canola, em produzir enzimas glucanases e ACC deaminases. Foram utilizados dois 

BB semeadas em meio 523 foram utilizadas como controle positivo. As BB DFs513, DFs628, DFs119, DFs144 

desenvolvimento no meio sem ACC, foram capazes de utilizar ACC como única fonte de N, e, portanto, foram 

ao biocontrole.


