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O mofo cinzento (Borrytis cinerea) é um sério problema fitossanitário em hortaliças e ornamentais O fungo
Clonostachys rosea é considerado um antagonista potencial a B. c;nerea. Sua formulação é fundamental para
viabilizar o seu uso. Formulações em óleo podem aumentar a infecti vidade do agente. di minuir a e\·aporação e
minimizar a ação deletéria dos raios ultravioleta sobre os conídios. O objetivo deste trabalho fo i avaliar a
\·iabilidade de conidios de C. rosea formulados em óleo nas concentrações de 5, 10, 20, 50 e 100%, armazenados a
22=2°C ou a 5±3°C e comparados com formu lações sem óleo. Retiraram-se amostras a cada 15 dias e a•:aliou-se o
número de unidades formadoras de colônias (ufc) em BDA e a colonização de discos de folha de roseira. !\os
tratamentos a 22°C ·-· r···mero de ;lfc reduziu drasticamente (::..90%) após 15 dias em todas as <.,oncentrações testada•.
A scc. houve grande variação entre os tratamentos. Após 75 dias, o número de ufc nos tratamentos com óleo foi , em
média, reduzido a 30~'ó do inicial. A capacidade de colonização dos discos de fo lhas das formulações a 22°C foi
estável, porém baixa (em média 20%, após 60 dias). Nas mantidas a 5°C. \erificou-se maior capacidade de
colonização dos discos (25 a 50% após 60 dias). Os resultados indicam que a adição de óleo melhora a capacidade
de colonização do fungo, porém há necessidade de refrigeração para manutenção de sua viabi lidade. ]\o\·os testes
serão realizados para determinação da melhor concentração de óleo na formulação visando o aumento da eficiência
~ovos aditivos serão avaliados para melhorar a vida de prateleira do produto
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