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/18 • ATIVIDADE ANTIMICROBlANA IN VITRO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS PRODUZIDOS POR 
Saccharomyces cerevisiac SOBRE Guignardia d/ricarpa / In vitro antimicrobial activity ofvolatile organic compolUlds prodoced by 

S. cerevisiae on G. d/rícarpa. M B FIAI HOla; L TOFFAN01b; M.P. PEDRos02b; F. AUGUST02; S.F. PASCHOLATI 1b 

lEsalq/USP CP 09, 13418-900, Piracicaba-SP. 2!QIUNlCAMP CP 6154, 13084.971 , Campinas-SP. Bolsista SCAPES, bCNPq. 

A pinta preta dos citros tem como agente causal G. cirricarpa. É wna doença quaremenãria, na Europa, que causa depreciação estética 
dos frutos e inviabiliza a exportaç1lo de laranja in natura. O trabalho visou identificar compostos voláteis produzidos pela levedura S. 
cerevisiae com atividade antimicrobiana sobre o fitopatógeno . A produção de compostos voláteis foi dependente da disponibilidade 
de fontes de carbono fermentáveis . A análise através de GC-MS demonstrou que a levedura produziu principalmente álcoois, 
constituindo aproximadamente 95% do total , além de ésteres em meoor proporção. A mistura artificial de voláteis produziu efeito 

fungistático similar ao causado pelos voláteis produzidos pela levedura, sendo os valores de MICso e MIClOo de 0,48 ~L mC t e 2,84 

"L rnL- t , respectivamente. A exposição do fitopatógeoo aos compostos voláteis reduziu a síntese de proteínas e a atividade de enzimas 
associadas à morfogenese (qui tinase, ~1,3-glucanase, lacase e tirosinase). Portanto, o provável mecanismo de ação dos voláteis 
antimicrobianos identificados em S. cerevisiae é a inibição da síntese de proteínas e da atividade de enzimas associadas ao 
crescimento vegetativo de G. citricarpa. 

119 - SELEÇÃO DE UNHAGENS F3 DE SOJA RESISTENTES À FERRlXiEM ASIÁTICA I Selection ofstrains resistant to soybean 

rust - LT.M. REVOLTl t; A.O.D. MAUR01; MM. COSTAl; D. SOROl1; S. SANTIAG01. 1Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinãrias ~ UNESP Jaboticabal ~ Via de acesso Prof'" Paulo Danato Castellane, sln 14884-900 Jaboticabal - SP - Dep~ Produção 

Vegetal . 

Na cultura da soja, um dos mais importantes palÓgeoos da atualidade é o fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática. 
O desenvolvimento de cultivares resistentes à ferrugem é imponante para a diminuição das perdas, redução dos custos e minimização 
dos impactos ambientais ocasionados pelo uso de defensivos agrícolas. O presente trabalho tem.como objetivo a avaliação da reação 
de resistência à ferrugem asiática em linhagens de soja pertencentes ao Programa de Melhoramento da FCAV-UNESP, visando o 
desenvolvimento futuro de variedades resistentes ao referido palÓgeno. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, onde 105 
plantas foram inoculadas, e reali:zadas 3 avaliações de acordo com o tipo de lesão, sendo classificadas como resistentes (lesão RB) ou 
suscetíveis (lesão TAN), e dada wna oota de acordo com wna escala diagramática para as partes inferior, rnêdia e superior da planta. 
Os resultados foram obtidos a partir da média das avaliações, onde as linhagens 66 e 39, apresentaram lesões TAN e RB, 
respectivamente, e IDeoores médias, apresentando tolerância para TAN e resistência para RB. Já as linhagens 59 e 82 apresentaram 
lesão T AN e notas maiores, mostrando que devem ser descanados da seleção. 

130 - EFEITO DO AUMENTO DA CONCErITRAÇÀO DE CÜ:2 ATMoSFÉRICO SOBRE O CONTROLE BIOLÓGICO DA 
FERRUGEM DO CAFEElRO POR Baci/lus pumi/us / Effect ofrising CG,: atmospheric concentrarion on biologicaI control of coffee 

leafrust by Bacillus pumilus. L MENDES!; R. GHINl2; W. BETTIOL2. 1UNESPIFCA. CP 237, 18610-307, BotucalU-SP; 2Embrapa 
Meio Ambiente, CP 69, 13820-000 Jaguariúna-SP. 

O aumento da concentraçlio de dióxido de carbono (CÜ:2) atmosférico previsto para as próximas décadas poderá provocar alterações 
no manejo de doenças, devido a alteração na microbiota que atua 00 controle biológico. O agente causal da ferrugem do cafeeiro 
(Hemileia voslarrix) foi testado com seu antagonista Baci/Jus pumilus em discos foliares (1 ,5 cm) em bandejas com, 
aproximadamente, 380, 430, 700 e 1300 ppm de CG,:. O antagonista foi inoculado 24 horas antes e depois da inoculaçlio do patógeno e 
simultaneamente. As bardejas foram vedadas e incubadas no escuro por 24 horas e, a seguir, mantidas em fotoperiodo de 12 horas, a 
22 °C e 100% 'de wnidade relativa, com injeção freqüente de CG,:. Após 32 dias, foram iniciadas as avaliações de esporulação nas 
lesões dos discos foliares. Houve diferença quanto â severidade da doença entre os tratamentos com injeção de C02, sendo maior na 
concentração de 700 ppm Não se obteve diferença entre os periodos de inoculação do antagonista. Nessas condições, o efeito do 
aumento da concentração de CÜ:2 não interfere na ação do antagonista 00 controle biológico da ferrugem do cafeeiro. 

11/ - CONTROLE QUÍMICO DAS CERCOSPORlOSES DO AMENOOIM I Chemical control of cercospora leaf spot of peanut. K.F. 

BARRETOt; R.E.A. PEREIRA1 ; E A G SCAWPPx2; M BARREToJ. ' FAFRAM. CP 111 , 14500-000, ltuverava-SP; lApta Centro 

Leste, Av. Bandeirantes, 2419, 14030-670, Ribeirão Preto-SP. 3FCA VIUNESP, 14 .884-900, Jaboticabal-SP. 

Com o objetivo de se estudar o efeito de fungicidas e misturas no controle das cercosporioses do amendoim, foi realizado um ensaio 
em wna área comercial na região de Jaboticabal-SP, na safra 200512006, utili2IDJdo-se a cultivar IAC Rwmer 886. Os tratamentos 
testados foram constituidos por cinco produtos do grupo dos triazói s (metconazol- 0,75 Uha, difenoconazol- 0,30 Uha, tebuconazol-
0,50 Uha e duas fonnulações de tetraconazol - 0,50 e 0,40 Uha), duas misturas de triaz6is com estrobilurinas (piraclostrobina + 
epoxiconazol - 0,50 Uha, azoxistrobin + ciproconazol - 0,30 Uha) em comparação com aplicações de wna mistura de uiazol com 
clorotalonil (hexaconazol + clorotalonil - 1,0 Uha) alternada com clorotalonil - 2,50 Uha. As seis pulverizações foram repetidas em 
intervalos de 14 dias sendo iniciada aos 45 dias do plantio. Foram realizadas duas avaliações da severidade das cercosporioses. Com 
base na análise dos dados concluiu-se que os triazóis sozinhos ou suas misturas, ou mesmo com estrobilurinas, não proporcionaram um 
controle satisfatório para as cercosporioses do amendoim. Ponanto, clorotalonil deve ser incluído em todas as aplicações de 
fungicidas na cultura do amendoim, sozinho ou em misturas de tanque com outros produtos. 

112 - EFEITO DE FUNGICIDAS APLlCAOOS EM MISTURA NO CONTROLE DAS OOENÇAS FOUARES DO AMENDOIM I 

Effect of fungicide spray mixture to control of foliar diseases of peanut. l.H.B. SILVA I; R.E.A. PEREIRA 1; E.A G SCAI,OPPI*; M 

BARRETcY. 'FAFRAM, CP 111, 14500-0oo, ltuverava-SP; 'Apta Centro Leste, 14030-670, Ribeirão Preto-SP. 3FCAVIUNESP. 

Com objetivo de avaliar a eficiência da mistura de tanque de fungicidas no controle de doenças, foi instalado um ensaio em 14,4 ha, em 
Sertãozinho, SP. A cultivar foi a lAC 886 do grupo '"runner" que germinou em 17/1112007. Os tratamentos com 4 repetições arranjados 
em DBC receberam cinco pulverizações de 1- clorotalonil (Bravonil 500 - 2,5 L pcIha), 2- clorotal onil (lsatalonil - 2,5 L pcJha), 3-
clorotalonil (Bravonil 500 - 2,0 L pc/ha)+ azoxystrobin (Amistar - 0,1 L pc/ha), 4- c1orotalonil (2,0 L pclha p.c.) + ciproconazol (Alto 
100 - 0,2 L pc!ha). 5- clorotalonil (2,0 L pc/ha) + difenoconazol e (Score - 0,2 Uha), 6- clorotalonil (2,0 L pcIha) ... piraclostrobina + 
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