
VII COBRADAN - Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais

81

BD inoculados em sementes de arroz e soja. O objetivo deste trabalho foi determinar a toxidade de extrato e 
Tagetes minuta L. (Tm) para BD inoculados em sementes dessas culturas, por meio da 

(Azospirillum brasilense acesso Ab-V5) e as estirpes SEMIA 587 e 5019 (Bradyrhizobium elkanii), SEMIA 5079 e 
5080 (Bradyrhizobium japonicum), oriundos da Coleção de Microrganismos Multifuncionais de Clima Temperado. 

soluções 20% e 30%) e o OE de Tm, obtidos pelo processo de 
, respectivamente. Empregou-se o método da diluição seriada dos 

AT por disco-difusão para a determinação da CMI, com base no protocolo estabelecido pelo Nacional Committee 

Tm, soluções 20% e 
Tm

Pratylenchus brachyurus na cultura da soja (Effect of Penergetic
on the plant parasitic nematode Pratylenchus brachyurus in soybean). TRENTIN, E.1; BARBIERI, M.1; PORTELA, V. 
O.1; SCHMITT, J.1; SOARES, V. B.1; DALLA NORA, D.1; MORO, A.1; SANTOS, W. B. dos1; SANTANA, N.A.1; FERREIRA, 
T.1; RAMIRES, M.F.1; RABUSCKE, C.1; JACQUES, R. J. S.1; ANTONIOLLI, Z. I.1. 1Universidade Federal de Santa 
Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos, Camobi, CEP: 97119-900 - Santa Maria, RS – Brasil. 
E-mail: mirian.barbieri1993@hotmail.com

do fabricante, atua na bioativação da atividade fotossintética das plantas e da microbiota do solo. O presente 
Pratylenchus brachyurus e nos 

Foram aplicadosos seguintes tratamentos: Testemunha (sem Penergetic® e sem 
®. A aplicação do Penergetic® seguiu as recomendações 

P. brachyurus não apresentou 
diferenças estatísticas entre os tratamentos com e sem aplicação da tecnologia Penergetic®. A aplicação desta 
tecnologia reduziu estatisticamente a população do P. brachyurus no solo. A utilização do Penergetic® de forma 

P. brachyurus, 

96-Controle biológico de Mesocriconema xenoplax por bactérias em porta-enxertos de pessegueiro. (Biological 
control of  by bacteria in peach rootstock). MOTA, M.S.1; CORREA, B.O.1; GOMES, C.B.2; 
MOURA, A.B.1. 1Universidade Federal de Pelotas, Depto Fitossanidade. 2Embrapa Clima Temperado, Lab. de 
Fitopatologia, Pelotas, RS. E-mail: monalizem@gmail.com

Mesocriconema 

nem registro de nematicidas para uso nesta cultura no Brasil. Desta forma, foi objetivo deste trabalho, avaliar o 

DFs2049. As mudas receberam 80 mL 

M. 
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(58%) e DFs1341 (62%). Para PSR não houve interação entre cultivar e BB e os efeitos principais foram analisados 

(34%). O porta-enxerto Okinawa apresentou a maior média de PSR. A bactéria DFs306 resultou nos menores FR 
para todos os cultivares, apresentando  potencial biocontrolador  de 

97-Filtrados de cultura de biocontroladores na promoção de crescimento em feijoeiro Phaseolus vulgaris 
Phaseolus vulgaris) ORUOSKI, P.1; JUNGES, E.1; MUNIZ, 

M.F.B.1; BRUN, T.2; MAZUTTI, M.A.

E-mail: pamelaoruoski29@gmail.com

Bacillus subtilis e Trichoderma spp. são agentes de biocontrole e é atribuída a eles a produção de substâncias 
inibidoras de patógenos e promotoras de crescimento. Os primeiros relatos sobre o uso de Trichoderma sp. 

é importante viabilizar a fermentação liquida para produção comercial. Assim o objetivo deste trabalho foi testar 

meio de cultura e o tempo ideal de fermentação. Os ensaios foram realizados em erlenmeyers de 250 mL sob 
agitação constante, foram testados 11 meios de cultura líquidos, com diferentes quantidades de ingredientes. 
O ponto ideal dos fermentados foi determinado com coletas a cada 8 horas de incubação por 7 dias. Para 
Trichoderma spp o ponto ideal foi o de maior acúmulo de massa fúngica seca, para B. Subtilis, o ponto ideal foi 
determinado através da contagem do número de UFC, determinada em diluição seriada. Após essa determinação, 

horas após o início da incubação. Dos 11 diferentes meios, para os dois organismos, a combinação que promoveu 

possível aprofundar o estudo para a o uso deste como promotor de crescimento. 

98-Potencial de controle de diferentes concentrações de extratos de  frente a Botrytis 
cinerea. (Potential phytosanitary control of Botrytis cinerea by different concentrations of  
extracts). WELTER, P.D.1; BECKER, C.E.1; ROHRIG, B.1; TROYJACK, C.1; CHASSOT, T.1; LUDWIG, J.1; 1Universidade 
Federal da Fronteira Sul, Rua Jacob Reinaldo Haupenthal 1580, Cerro Largo, RS; E-mail: pdaianew@hotmail.com.

Calendula 

planta sobre o fungo Botrytis cinerea, agente causal do mofo cinzento, doença comum e responsável por grandes 

Fronteira Sul, campus Cerro Largo - RS, onde foram estabelecidas as colônias dos fungos em meio BDA com as 

crescimento nos demais tratamentos bem como a contagem do número de esporos, em câmara de Newbauer. 

99-Uso de diferentes concentrações do extrato de  no crescimento micelial e esporulação de 
Colletotrichum acutatum. (Use of distinct  extract concentrations on Colletotrichum acutatum 
mycelium growth and sporulation). WELTER, P.D.1; BECKER, C.E.¹; ROHRIG, B.¹; TROYJACK, C.¹; CHASSOT, T.¹; 


