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U m a das opções atuais utilizadas em  pesquisas com formulações de organismos úteis em controle 
biológico tem  sido o alginato de sódio, que é um  polissacarídeo solúvel em  água extraído de várias 
espécies de algas, sem apresentar qualquer toxidez ao homem. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
efeito  da form ulação granulada (Pellets), à base de alginato e celulose, proposta por M elo (1995), 
contendo a linhagem  m utante do fungo C oniothyrium  m initans  (CM 4B), em  com paração com  a 
recom endação do fungicida iprodione, no controle de Sclerotinia sclerotiorum  em  plantas de alface. 
O experim ento foi conduzido em  casa-de-vegetação, em  vasos plásticos contendo solo da região de 
Jaguariúna, SP, constando de cinco tratam entos e quatro repetições, com  delineam ento inteiramente 
casualizado. As infestações do solo com  os escleródios se deram  em  duas etapas, em  intervalo de sete 
dias, ficando os tratamentos assim caracterizados: T l-  solo e planta, T2- solo, planta e S. sclerotiorum, 
T3- solo, planta, S. sclerotiorum  e ÍOg de pellet com  CM 4b, T4- solo, planta, S. sclerotiorum, 5g de 
pellet com  C M 4b e 5gL  de iprodione, T5- solo, p lanta, S. sclerotiorum  e 10/dL de iprodione. O 
experim ento  foi m antido em  casa-de-vegetação por um  período de 30 dias, com  as tem peraturas 
variando  en tre  20 e 25°C. D uran te  esse período , p rocurou-se  m on ito rar o solo quan to  ao 
desenvolvimento do fungo (CM4B), efetuando-se avaliações quanto no número de plantas sobreviventes. 
Os resultados obtidos foram  os seguintes: T l-8 3 % , T2-25% , T3-100% , T4-91,5% , T5-91,5% . Nos 
tratam entos com  sete dias de diferenças, obtiveram -se os seguintes resultados: T l  100%, T2 58%, T3 
100% , T4 83% e T5 100%.
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