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1. Resumo 

O fungo Botrytis é muito importante na produção agrícola brasileira. Pode causar 

sintomas de podridão e manchas foliares e podridões em frutos e flores em diversas 

espécies vegetais. As podridões no fruto do morangueiro podem ocorrer no campo ou 

após a colheita, sendo responsáveis por grande parte das perdas da produção. Estas 

podridões podem ser causadas por alta umidade, pelas injúrias mecânicas causadas 

durante os tratos culturais, colheita, embalagem, manuseio e transporte e pelo 

aquecimento provocados pelas coberturas plásticas. O Botrytis também é conhecido 

como mofo cinzento apresenta um dos principais problemas em pós-colheita do 

morango no Brasil, sendo de ocorrência generalizada em todos os locais onde se 

cultiva o morangueiro. O fungo Botrytis cinerea será obtido de frutos de morango 

apresentando sintomas de mofo cinzento. Os discos de micélio do fungo Botrytis 

cinerea com 3,0 mm de diâmetro serão transferidos para o centro de placas de Petri 

contendo o meio de cultura BDA mais os produtos a serem testados nas 

concentrações finais equivalentes à dose comercialmente recomendada. A avaliação 

do crescimento micelial será realizada medindo-se dois diâmetros transversais de 

cada uma das colônias, após o tempo de incubação necessário para que a 

testemunha cresça sobre toda a superfície da placa. O objetivo do presente trabalho 

é avaliar o efeito de produtos biológicos e químicos no crescimento de Botrytis cinerea 

“in vitro”, o que pode gerar alternativas de controle para os patógenos. 

2. INTRODUÇÃO 

O fungo Botrytis é muito importante na produção agrícola brasileira. Pode 

causar, sintomas de podridão e manchas foliares e podridões em frutos e flores de 

diversas espécies vegetais (PARISI et al., 2016). 

As podridões no fruto do morangueiro podem ocorrer no campo ou após a 

colheita, sendo responsáveis por grande parte das perdas da produção. Estas 

podridões podem ser causadas por alta umidade, pelas injúrias mecânicas causadas 

durante os tratos culturais, colheita, embalagem, manuseio e transporte e pelo 

aquecimento provocados pelas coberturas plásticas (PARISI et al., 2016). 

O Botrytis também é conhecido como mofo cinzento apresenta um dos 

principais problemas em pós-colheita do morango no Brasil, sendo de ocorrência 

generalizada em todos os locais onde se cultiva o morangueiro. Nos frutos, sintomas 

consistem de manchas marrom-claras, de tamanho variável, as quais evoluem 

rapidamente tomando todo o fruto, que apodrece, adquirindo um aspecto seco e firme, 



com um recobrimento cinza, constituindo pelas estruturas do fungo (PARISI et al., 

2016). 

As condições que favorecem o mofo-cinzento são: excesso de fertilização 

nitrogenada, irrigação da cultura por aspersão, espaçamento adensado, culturas onde 

não se pratica a catação manual de folhas velhas, secas e doentes (COSTA et al., 

2003). 

Temperaturas em torno de 20ºC e alta umidade favorecem a doença (MAAS, 

1998). As maiores perdas ocorrem depois de períodos de chuvas que antecedem a 

colheita (COSTA e VENTURA, 2004).  

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito de produtos biológicos e 

químicos no crescimento de Botrytis cinerea “in vitro”, o que pode gerar alternativas 

de controle para o patógeno. 

4. METODOLOGIA  

Os experimentos serão conduzidos nas dependências do Laboratório Atena, 

localizado na cidade de Atibaia – SP. 

O fungo Botrytis cinerea será obtido de frutos de morango apresentando 

sintomas de mofo cinzento. 

Os fungos serão isolados em meio de BDA (batata, dextrose, ágar), meio que 

será utilizado na produção de micélio. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Discos de micélio do fungo Botrytis cinerea com 3,0 mm de diâmetro serão 

transferidos para o centro de placas de Petri contendo o meio de cultura BDA mais os 

produtos a serem testados nas concentrações finais, equivalentes à dose 

comercialmente recomendada (ALFENAS e MAFIA, 2007). Os produtos serão 

acrescidos ao meio de cultura após a autoclavagem, quando o meio atingir 

aproximadamente 50 oC.  

Os tratamentos avaliados serão os seguintes: 

1° Tratamento - Testemunha  

2° Tratamento – Bacillus subtilis QST 713 

3° Tratamento – B. subtilis + lichenifomis 

4° Tratamento – B. amyloliquefaciens D747 

5° Tratamento – Estrobilurina + triazol 

      6o Tratamento - Pirimetanil 



      7º Tratamento - Iprodiona   

Placas sem adição dos produtos serão as testemunhas. Após a repicagem, as 

placas, num total de cinco repetições por tratamento, serão mantidas a 26oC/ 21ºC, 

com fotoperíodo de 12 horas. A avaliação do crescimento micelial será realizada 

medindo-se dois diâmetros transversais de cada uma das colônias, após o tempo de 

incubação necessário para que a testemunha cresça sobre toda a superfície da placa. 

Os dados serão submetidos a análise de Scott- Knot. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Experimento em andamento 
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