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INTRODUÇÃO/OBJETIVO
As doenças causadas pelo fungo Colletotrichum causam importantes perdas econômicas em diferentes plantas cultivadas. Portanto, alternativas para o controle de Colletotrichum tornamse relevantes, como a utilização de bactérias antagonistas. O objetivo do trabalho foi isolar e caracterizar bactérias com potencial para o controle de Colletotrichum.

EXPERIMENTAL
Sobrenadante; Sobrenadante aquecido (20min; 100°C);
Controle.

Isoladas em meio de
cultivo LB.
Precipitação ácida ¹

7 dias; 28°C

As bactérias isoladas
de sementes e solo.

As bactérias com melhores resultados
tiveram seus sobrenadantes concentrados.

24 h; 28°C

Contagem de conídios.
Teste sobre inibição de
crescimento de conídios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Figura 1. Avaliação da inibição do crescimento do C. horii pelo
sobrenadante das bactérias isoladas após sete dias de
crescimento. Os dados são do sobrenadante sem tratamento
térmico (barra amarela) ou tratada termicamente (barra cinza).
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Os resultados mostram a possibilidade do controle de Colletotrichum com a
utilização do sobrenadante de isolados bacterianos.
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Figura 2. Curvas de IC90 (concentração inibitória que inibi 90% da
germinação dos conídios).

CONCLUSÕES
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Figura 3. Comparação entre sobrenadante concentrado
e normal.
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