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Resumo: A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum sublineolum, destaca-se entre as
principais doenças responsáveis por perdas significativas de produção de sorgo. O controle
biológico deste fungo, em substituição ao controle químico, apresenta vantagens econômicas e
ambientais. Visando avaliar o potencial de biocontrole da antracnose, diversas linhagens de
actinomicetos foram testadas quanto ao potencial de inibição do crescimento de Colletotrichum.
A atividade antagonista de 59 isolados de actinomicetos foi testada contra três raças do C.
sublineolum,(raças 84, 91 e 98),  cultivadas in vitro, através de zona de inibição no crescimento,
considerada como indicativa de antibiose. Observou-se que a atividade antagonista dos
microrganismos variou entre os isolados, com valores oscilando de 0 a 73% de inibição do
crescimento dos fitopatógenos, sendo a maior eficiência encontrada para o isolado actinomiceto
90, contra a raça 84. O melhor grupo de inibição foi os actinomicetos que tiveram inibição igual
ou superior a 70% de inibição contra C. sublineolum. Com os isolados mais eficientes,  avaliou-
se a influência do meio de cultura na antibiose. Os meios de culturas mais adequados foram os
denominados Actinomiceto e BDA. Não se detectou antibiose no meio Ágar-Aveia. Os
resultados demonstram a possibilidade de se identificar agentes microbianos eficientes para o
biocontrole do agente causal da antracnose, sob condições controladas e que fatores físico-
químicos influenciam neste processo.
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