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RESUMO 

 

A produção de cebolinha verde (Allium fistulosum) tem sido muito cultivada em 

pequenas propriedades e a raiz rosada causada por Setophoma terrestris (sin. Phoma 

terrestris; Pyrenochaeta terrestris) é uma das principais doenças da cultura. O uso do 

controle biológico é um método alternativo para o controle de doenças, no entanto pouco se 

conhece desse método para controle da raiz rosada na cebolinha-verde. Diante disso, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de dois formulados comerciais à base de 

Trichoderma harzianum, isolado e em mistura com outros agentes antagonistas (Mix). O 

experimento foi realizado no ano de 2013 em uma propriedade agrícola no município de 

Lontras na região do Alto Vale do Itajaí, SC. Os tratamentos foram os formulados aplicados 

sete dias antes, e no dia do transplantio e testemunha. O delineamento utilizado foi o de 

blocos casualizados com quatro repetições e dez plantas avaliadas em cada repetição. O 

cultivar utilizado foi o Nebuka. Após a colheita foram avaliados o percentual de severidade 

da doença no sistema radicular e a biomassa das plantas, o número de folhas, a biomassa e o 

comprimento de folhas, o comprimento e biomassa de raízes. Os dados foram submetidos à 

análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade. O uso de T. harzianum isolado e em 

mistura com outros agentes antagonistas não proporcionaram controle da raiz raizada e 

promoção de crescimento em cebolinha-verde.  

  

 

Palavras-chave: Controle biológico. Trichoderma. Allium fistulosulum. Setophoma 

terrestris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The production of scallion (Allium fistulosum) has been widely grown in small farms 

where the disease caused by Setophoma terrestris (sin Phoma terrestris; Pyrenochaeta 

terrestris) is the principal in this crop. The use of biological control is an alternative method 

for controlling disease, however little is known about this method to control Setophoma 

terrestris. The objective of this study was to evaluate the effect of two commercial formulated 

based on Trichoderma harzianum, alone and mixed with other antagonists (Mix). The 

experiment was conducted in 2013 on a farm in the city of Lontras, Vale do Itajaí region, SC. 

The treatments were the formulates applied seven days before, the day of transplanting and 

attestant. The design was a randomized complete block with four replications and ten plants in 

each repetition. The cultivar used was Nebuka. After harvesting, were evaluated the 

percentage of disease severity on roots and plant biomass, number of leaves, biomass and leaf 

length, the length and root biomass. The data were submitted to analysis of variance by F test 

at 5% probability. The use of T. harzianum alone and mixed with other antagonists did not 

provide control of Setophoma terrestris and promote growth in scallion. 

 

 

Key words: Biological control. Trichoderma. Allium fistulosulum. Setophoma 

terrestris. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo de cebolinha verde, (Allium fistulosum L.), considerado um condimento, 

comum na maioria dos lares brasileiros e indústrias alimentícias na forma “in natura” ou 

processada é produzida principalmente por pequenos produtores e proporciona rentabilidade  

e sustentabilidade da propriedade rural (Ferreira, 1993). 

A comercialização de cebolinha no estado de SC segundo [Moreira- comunicação 

pessoal, 2016] nos anos de 2012 foi de 419 toneladas por ano, com aproximadamente 34 

ton./mensais, o valor do maço comercializado por R$0,55. Em 2013 a comercialização 

aumentou em 14% com 479 toneladas por ano, com aproximadamente 39 ton. por mês e com 

aumento também no valor, R$0,60. Em 2014 e 2015 a comercialização apresentou um 

decréscimo de 13% e 20% respectivamente, com produção de 415 e 382 toneladas por ano 

respectivamente, com aumento no valor de comercialização, para R$0,70 e 0,75, 

respectivamente. No ano de 2016  de janeiro até o mês de junho a comercialização está 

próximo de 36 toneladas por mês com o valor de R$0,80. Quanto ao volume de orgânicos 

ainda a produção é pequena, em torno de 3% do total produzido no estado. Ainda há um 

mercado muito grande a ser explorado em relação a essa cultura.   

A produção é pequena quando comparada a outras culturas, no entanto inúmeras 

doenças contribuem para a redução da absorção de nutrientes, do crescimento da parte aérea, 

e consequentemente a produtividade da cultura.  

Entre os problemas fitossanitários da cultura esta a raiz rosada causada por 

Setophoma terrestris (sin. Phoma terrestris; Pyrenochaeta terrestris) é uma das principais 

doenças da cultura que compromete o desenvolvimento e produtividade da cultura.  

Entre as medidas de controle, o uso de cultivares resistente e o controle biológico 

seriam medidas alternativas, para o controle da doença, segundo Marcuzzo, (2014) constatou 

que as cultivares Konatsu, Natsu e Nebuka apresentaram níveis altos de severidade no sistema 

radicular. O que impede o desenvolvimento da planta, bem como a absorção de nutrientes, 

levando a planta à morte. No entanto, há poucas informações sobre o efeito do controle 

biológico.  Neste sentido, o uso de controle biológico poderia ser uma viabilidade de manejo 

da doença, pois agentes microbianos formulados como o fungo antagonista Trichoderma tem 

proporcionado controle em diversos patógenos de solo, mas nada descrito para P. terrestris 

(Melo, 1991).  
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de dois formulados comerciais contendo 

agentes de controle biológico a base de Trichoderma harzianum isolado e em mistura com 

outros antagonistas no controle de raiz rosada em cebolinha-verde. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DA CEBOLINHA-VERDE 

 

A cebolinha verde (Allium fistulosum) é uma planta condimentar, não apresenta a 

formação de bulbo como a cebola, apresenta um intenso perfilhamento, pertencente á família 

Alliaceae. As principais espécies de cebolinha são Allium schoenoprasum e A. fistulosum.  

Acredita-se que a origem seja Oriente ou da Sibéria (FILHO, 1983; HERÉDIA ZÀRATE, 

2006). No entanto, não há referencias bibliográfica referente  a verdadeira origem, sabe-se 

que  o cultivo apresentou expansão na Europa, com cultivares „Todo Ano‟.  E a produção de 

cultivares japonesa tem sido introduzida, como: “Nebuka” ou “Evergreen”, Natsu hosonegui e 

Konatsu hossonegui segundo Filgueira, (2007) e Pinto, (2010). A cultivar konatsu já 

apresenta produção de biomassa considerável, com 159 g planta
-1

, Natsu (89,5 g planta
-1

) e  

Nebuka com 72,75 g planta
-1

 segundo Marcuzzo e Carvalho (2014) .  

Segundo Herédia Zàrate, (2003) a produção em consórcio com salsinha 

apresentou um incremento monetário de 25,06% com R$7830,00, permitindo assim uma 

maior utilização da area produtiva e resultando em maior rendimento econômico. Verificou-se 

que em cultivo consorciado e solteiro de cebolinha com rúcula, a renda bruta total foi de 

16.251,10 R$ ha
-1

 consorciado e no cultivo solteiro foi de 19.341,00 R$ ha
-1

(HERÉDIA 

ZÀRATE, 2006). É uma cultura que se adapta a vários tipos de solos, produzindo melhor em 

pH 6,0 a 6,5. (FILGUEIRA, 2007). Permitindo um alto rendimento em uma área 

relativamente pequena, oportunizando aos pequenos produtores  uma segunda fonte de renda. 

 Essa cultura suporta frios prolongados e existe cultivares que resistam bem ao 

calor, além de apresentar pouca restrição quanto a época de plantio. Pode ser cultivada em 

qualquer época do ano. No entanto há bibliografias que indicam o plantio ao longo do ano 

para regiões altas e para regiões baixas o plantio deve ser realizado no outono- inverno. A 

temperatura ideal para o seu cultivo fica entre 8 e 22 °C,  ou seja, em condições amenas. 

HERÉDIA, (2003); FILGUEIRA, (2007). As variedades do grupo “Todo ano” toleram 

temperaturas altas (FILHO, 1983). 
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Quanto às exigências climáticas, há poucas informações, referente a essa cultura, 

mas segundo Carvalho et.al., (2012) a necessidade térmica dessa cultura do transplante a 

colheita é de 1156.00 graus dias para a região do Alto Vale do Itajaí, sob condições de 

temperatura do ar variando entre 17,0°C e 29,0°C, e temperatura mínima variando entre 

11,0°C e 21,0°C e temperatura máxima variando entre 20,0°C e 41°C nos meses de novembro 

a dezembro, indicando temperatura favorável para o desenvolvimento da cultura nesta região. 

A cebolinha é considerada uma planta perene, apresenta folhas tubulares - 

alongadas, macias e aromáticas de alto valor condimentar, com intenso perfilhamento, 

formando uma touceira, pode ser cultivada em consórcio ou de forma solteira (FILGUEIRA, 

2007; PINTO, 2010). O sistema radicular se concentra entre 0 - 20 cm de profundidade, e 

segundo Marcuzzo e Carvalho (2014) o comprimento médio radicular das cultivares  

japonesas na região do Alto Vale do Itajaí foram (12,12cm) para konatsu, Natsu (12,00cm) e 

Nebuka (12,98cm). 

 A planta propaga-se por meio da semeadura em sementeira e posteriormente o 

transplante da muda para canteiro definitivo. Pode ser propagada por divisão de touceira e 

plantio das partes vegetativas (FILGUEIRA, 2007). 

O transplante é realizado 30 dias após a semeadura em canteiros definitivos. O 

espaçamento de 25x15cm. Outro método de propagação é transplante das mudas de touceiras 

antigas, cortando as folhas  acima da gema apical e podando as raízes, as podas podem ser 

realizadas em diferentes alturas de corte, no entanto Carvalho e Marcuzzo, (2015) verificaram 

que não houve diferença entre as alturas de corte no momento do transplantio da cebolinha, 

exceto quando este corte foi de 14cm,sendo  inferior as demais alturas. Constatou-se que a 

altura de poda no momento do transplantio não influencia na produção de cebolinha verde.  

A colheita deve ser realizada, quando a planta atingir em torno de 35 cm cortando-se 

as folhas ou colhe-se aos 55 dias quando a propagação é vegetativa e 85 dias quando a 

propagação é via semente. Como essa planta possui capacidade de rebrote, efetuam-se 

diversas colheitas (FILGUEIRA, 2007). A campo verifica-se uma redução de produção de  

biomassa ao longo dos cortes, do primeiro corte  para o segundo, há uma redução de 23% na 

produção de biomassa e no terceiro corte 52% de redução. Nas condições do Alto Vale do 

Itajaí em SC, a campo o período entre o transplante e o primeiro corte, é em torno de 90 a 100 

dias, entre o primeiro corte e o segundo 98 dias, para o terceiro corte 110-120 dias para 

cultivar Konatsu (CARVALHO, 2012).  

As condições climáticas da região, favorecem o desenvolvimento de diversas doenças 

que afetam a esta cultura. Podem afetar a parte aérea e o sistema radicular, na parte aérea as 
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mais comuns são Míldio causado pelo fungo (Peronospora destructor), Botrytis causada pelo 

fungo (Botrytis squamosa), Alternaria ou mancha púrpura, causada pelo fungo (Alternaria 

porri), além da ferrugem, causada pelo fungo (Puccinia porri). Essas doenças reduzem a area 

fotossintética da planta e comprometem as folhas, principal parte a ser comercializada. 

No entanto há fungos de solos que são responsáveis pela redução da 

produtividade, bem como a podridão basal, causado por (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) e a 

raiz rosada causada pelo fungo (Setophoma terrestris).Esses são responsáveis por reduzir a 

absorção de nutrientes afetando diretamente o desenvolvimento da planta. Quanto ao manejo 

fitossanitário da cebolinha, há poucas informações a respeito do manejo e controle da raiz 

rosada em cebolinha, esta doença causa sérios prejuízos e acometem o sistema radicular da 

cebolinha. 

2.2 RAIZ ROSADA - Setophoma terrestris  

A raiz rosada é causada pelo fungo Setophoma terrestris (sin. Phoma terrestris e 

Pyrenochaeta terrestris).  

É uma doença amplamente disseminada por vários países como Espanha, 

Argentina Japão, Estados unidos e na Europa causando severos danos as mais diversas 

culturas, principalmente a cultura da cebola. O fungo Setophoma terrestris vem reduzindo o 

rendimento produtivo nacional de cebola na Venezuela (PACHECO, J.; PINEDA, J.,2004). O 

primeiro relato de Setophoma terrestris na Coréia foi em 2003 (KIM et. al., 2003). Na cidade 

japonesa de Maebashi na província de Gunma, no ano de 2007 foi detectado S. terrestris em 

pepino enxertado sobre abóbora (IKEDA et.al, 2012). 

No Brasil, a primeira ocorrência foi relatada por Chaves e Erickson (1960), em Minas 

Gerais, no Rio grande do Sul, Luz (1968), em São Paulo Noda et.al.(1981) e Santa Catarina 

(Boff, 1990 apud WORDELL FILHO et al., 2006). Considerada uma doença de ocorrência 

generalizada em várias regiões do Brasil, podendo causar redução de 60 a 80% no peso do 

bulbo da cebola (KIMATI, et.al., 2005). 

A ocorrência está associada a diversos fatores, principalmente em regiões de clima 

tropical e subtropical, a quantidade de inóculo na área, a temperatura do solo, pode favorecer 

o seu desenvolvimento. Segundo Wordell filho. et. al.,(2006) em anos mais secos e quando as 

plantas apresentam desequilíbrio nutricional a raiz rosada aparece com maior intensidade. 

Esta doença afeta qualquer estádio de desenvolvimento da planta (KIMATI, et al. 1997).  
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2.2.1. Etiologia 

 

Historicamente há diversos relatos sobre esta doença, causando graves efeitos na 

cebola no Texas, Taubenhaus (1917) e em Luisiana, Edgerton (1921). Os autores verificaram 

que havia uma ameaça nessas regiões em que esta doença poderia ser um problema e novos 

trabalhos começaram a ser desenvolvidos na estação experimental no Texas para identificar as 

causas. Foi publicado por Taubenhaus (1917) um breve relato caracterizando e conferindo-lhe 

o nome de “raiz rosada”. Nos trabalhos seguintes, Taubenhaus (1918, 1919) apresentou e 

descreveu a doença. Pouco se sabia sobre o manejo e controle dessa doença, e Taubenhaus 

(1921) publica o primeiro manual indicando o manejo e controle desta doença, além de 

apresentar provas de que a possível causa seria Fusarium.  

Sideris (1929) apud WORDELL FILHO. et al.,(2006) considerou que a doença era 

causada por várias espécies de Fusarium. No entanto, durante o mesmo período Hansen 

(1929) não conseguiu reproduzir os sintomas de Fusarium spp. Após inocular em solo estéril, 

verificou que as características obtidas eram de outro fungo do gênero Phoma, possuindo 

picnídios, denominado como Phoma terrestris.  

Gorenz et. al. (1948) descreveu que o fungo apresentava picnídios setosos, diferente 

do gênero Phoma, reclassificando como Pyrenochaeta terrestris. Punithalingam (1973) 

descreveu que o agente que causa a raiz rosada, descrito como P. terrestris possuía célula 

conidiógena não ramificada, característica do gênero Phoma. 

Phoma terrestris Hansen pertence à família Sphaeropsidaceae, ordem 

Sphaeropsidales, classe Coelomycetes, subdivisão Deuteromycotina (WORDELL FILHO. et 

al., 2006). 

De Gruyter et.al. (2010) propôs a mudança do nome deste fungo, de Phoma 

terrestris para Setophoma terrestris. 

A variabilidade do fungo está atribuída a habilidade de produzir micélios, 

primórdios de picnídios ou picnídios no hospedeiro até mesmo em meio de cultura 

(WORDELL FILHO. et al.,2006; HANSEN,1929; GORENZ et.al.,1948). 

“O patógeno é um fungo mitospórico, que produz picnídios ostiolados providos de 

setas, globosos  a subglobosos, onde são produzidos conídios unicelulares, hialino,oblongos-

ovóide, que medem 1,8-2,4 por 3,7-5,8µm. (Kimati,et.al.,2005). 
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Figura 1 Picnídio sobre o tecido radicular 

 

Fonte: Camargo, 2013 

Segundo Kimati, et.al. (2005) os picnídios formam-se sobre raízes ou escamas 

basais de plântulas ou plantas adultas de cebola, conforme a (figura 1). O micélio do fungo é 

septado, ramificados e hialino, conforme (figura 2). 

 

Figura 2 Esporo hialino  

 

Fonte: Camargo, 2013. 
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2.2.2. Hospedeiros 

 

 Segundo Wordell filho. et al.(2006) Setophoma terrestris é um fungo habitante do 

solo, apresenta baixa especificidade,  os principais hospedeiros são Cebola (Allium cepa), 

Cebolinha-verde (Allium fistulosum), Chalota (A. cepa var. aggregatum)e Cebolinha-capim 

(A. schoenoprasum), Alho (A. sativum), Alho porró (A. ampeloprasum), Milho (Zea mays), 

Trigo (Triticum spp.), Pepino (Cucumis sativus), Tomate (Solanum lycopersicum), Sorgo 

(Sorghum bicolor), além de outras 20 espécies.  

 

2.2.3. Sintomas 

 

A doença pode afetar a planta em qualquer estádio do seu desenvolvimento, no entanto 

verifica-se em plantas mais próximas a maturidade e em regiões de clima mais quente, o 

aparecimento da doença é maior.  A infecção ocorre no sistema radicular, onde os sintomas 

são observados, por expressar o nome atribuído a doença, ”raiz rosada”. O sintoma é 

característico. Segundo Kimati et.al. (2005) ocorre uma alteração de cor nas raízes, 

inicialmente rosada, passando para vermelho, púrpura, pardo e preto, conforme a (Figura 3). 

A evolução das cores indica a mudança de estado do tecido, ocorre inicialmente um 

enrugamento dos tecidos e morte da raiz. As raízes perdem a turgescência assume aparência 

semitransparente aquosa ocorrendo o apodrecimento do córtex (HANSEN, 1929). Após 

ficarem necrosada as raízes são invadidas por patógenos secundários e saprófitos presentes no 

solo. Estes podem avançar na direção da coroa e base das escamas, apodrecendo os bulbos no 

campo ou reduzindo a conservação em pós-colheita (PEREIRA, 2014). 

Durante o ciclo vegetativo a planta emite continuamente raízes, neste caso as raízes 

novas podem ser infectadas e consequentemente o desenvolvimento da planta é afetado. 

Consequentemente há uma redução no suprimento nutricional da planta, no caso da 

cebola há uma redução no tamanho dos bulbos, na cebolinha o desenvolvimento é afetado, a 

planta não consegue emitir novo perfilho, as folhas murcham. De modo geral as plantas 

afetadas perdem o vigor e  paralisam o crescimento, nas folhas ocorre  murchamento e o 

amarelecimento, a planta começa a morrer, sendo facilmente arrancadas do solo KIMATI 

et.al.(2005). 

Quanto a identificação Pereira (2014) ressalta a importância do diagnóstico da doença, 

ela apresenta características parecidas com outras culturas, geralmente ocorre em reboleiras, 
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ou seja, podem ser identificados na forma de pequenas manchas distribuídas ao acaso na 

lavoura. Para um diagnóstico correto quanto à presença de Phoma terestris, faz-se necessário 

a presença de picnídios, que se formam. Esta doença é facilmente confundida com a Fusarium 

spp., no entanto esta  doença não possui a formação de picnídios (Figura 4). 

 

Figura 3 Sintomas de raiz rosada em raiz de cebolinha verde 

 

Fonte: Do autor 

 

Figura 4 Primórdios de picnídios de Setophoma terrestris 

 

Fonte: WORDELL FILHO, 2006, p.77. 
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2.2.4. Epidemiologia 

 

A extensão do dano está ligada diretamente com a quantidade de inóculo inicial 

presente na área, bem como a temperatura do solo. Em areas onde se faz sucessivos cultivos, 

sem rotação de cultura, há um aumento de inóculo na área. 

Como a forma de sobrevivência deste fungo é no solo, pode ser encontrado em até 45 

cm de profundidade, possivelmente na forma de picnídios e clamidósporos. Com capacidade 

de sobreviver em restos de cultura de plantas suscetíveis. 

O intervalo ótimo de temperatura para o desenvolvimento da doença e também do 

fungo em meio de cultura é de 24-28°C (KIMATI, et.al., 2005). 

Inicialmente as hifas da S. terrestris agregam-se na superfície da raiz do hospedeiro, 

penetrando diretamente pela cutícula, o patógeno produz inúmeras toxinas, sem deformar a 

área de infectada(KREUTZER, 1941; KIMATI, et.al., 2005). 

A capacidade de penetração da hifa nas raízes está atribuída a dissolução da parede 

celular, através das enzimas e toxinas que Hess (1969) detectou, após o rompimento das 

diversas camadas, o micélio ficaria localizado intracelularmente. 

Relacionado à patogênese da S. terrestris, Keen & Horton (1966) observaram que após 

cinco dias da germinação da semente, as hifas invadem as raízes e os primeiros sintomas são 

vistos após dez dias. 

 Segundo Farias (2014) para que ocorra a invasão intercelular e o estabelecimento do 

patógeno é necessário que ocorra a ativação da  enzima endopoligalacturonase  que apresenta 

cinco subsítios em seu sítio ativo onde um resíduo de ácido D-galacturônico se encaixa em 

cada subsítio para que ocorra a quebra hidrolítica. As enzimas que são de origem fúngica 

produzem ácido D- galacturônico, enquanto as de origem bacteriana produzem ácido 

digalacturônico. As endopoligalacturonases levam a uma diminuição significativa da 

viscosidade da solução de pectina, permitindo a invasão do patógeno, que ocorre na fase 

parasítica (WORDELL FILHO. et al., 2006). 

Em seguida, primórdios de picnídio são formados, com o aumento da temperatura os 

picnídios surgem e completam o ciclo. Em regiões como o Alto Vale do Itajaí na cultura da 

cebola, ocorre um aumento da temperatura no final do ciclo, entre novembro e dezembro, 

onde os sintomas são visualizados. Na cebolinha pode se observar os mesmos sintomas, 

apesar de que a cebolinha é uma cultura perene. 
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  A disseminação pode ser através de máquinas, pela movimentação do solo, 

escorrimento da água, transplante de mudas e pela divisão de touceiras, principal forma de 

propagação da cebolinha. 

Segundo Wordell filho  et al.,(2006) na região do Alto Vale do Itajaí, SC, verificou-se 

a intensa ocorrência de raiz rosada em solos com valores de pH próximo ou acima de 7. 

2.2.5. Controle 

 

 Como medida de controle dessa doença, recomenda-se o uso de rotação de culturas 

por pelo menos 3 anos, com plantas que não sejam suscetíveis ao fungo.  Não há cultivar de 

cebolinha verde resistente ao fungo (WORDELL FILHO. et al.,2006). Para algumas regiões 

recomenda-se o uso da solarização do solo, como na região de Israel Katan et.al.(1980) obteve 

uma redução na incidência e severidade da raiz rosada, utilizando o plástico transparente. 

Ghini (2001) verificou que para a região de Jaguariúna, SP o período mais favorável para 

realizar a solarização seria de setembro a março, porém as maiores temperaturas são atingidas  

de novembro a janeiro.  

Na região do Alto Vale do Itajaí, segundo Carvalho e Marcuzzo (2013) a temperatura 

máxima obtida em solos solarizados foi de 33°C, levando em conta a faixa ótima de 

desenvolvimento do fungo, este método não é eficiente para controlar a raiz rosada nesta 

região em função das condições climáticas.  

Outro método de controle seria aumentar a biodiversidade, através de fertilização 

orgânica, aumentando a possibilidade do controle biológico natural, por acelerar a atividade 

antagonista. Sendo que o controle biológico pode ser um componente no programa de manejo 

da doença (REIS, 2016). Além de apresentar efeitos benéficos a diversas culturas. 

 

2.3 Controle biológico 

 

Segundo Cook & Baker, (1983) o controle biológico de doenças de plantas, é definido 

como a redução de inóculo ou das atividades determinantes da doença, realizada por ou 

através de um ou mais organismos. 

As principais causas de prejuízo na agricultura são as doenças. Principalmente as 

doenças causadas por fungos de solos, pois contribuem significativamente para a redução da 

produtividade. O controle biológico possui um efeito em longo prazo, ao contrário do controle 
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químico que apresenta efeito imediato, geralmente o efeito é baixo, sendo necessária a 

integração de outros métodos de controle, estabelecendo o que se chama de manejo integrado. 

No entanto há pouca referência sobre o inicio de uso de biocontroladores e segundo 

Bettiol (2016) a primeira referência relacionada ao uso de biocontrole foi na inativação do 

vírus do mosaico do fumo em 1950.   

Ao longo dos anos foram realizados vários estudos com Trichoderma, somente em 

2008 foi lançado o primeiro produto registrado no Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento a base de Trichoderma, chamado de Trichodermil. No ano de 2012 estima-se 

que mais de 1 milhão de hectares foram tratados com Trichoderma (BETTIOL, 2016). 

A principal característica do controle biológico, é que este método de controle 

apresenta especificidade ao alvo, além de não possuir contaminantes e auxiliar na ciclagem de 

nutrientes no solo.   

Espécies do gênero Trichoderma/Hypocrea encontram-se entre os agentes de 

biocontrole de doenças mais estudados no mundo, pois não são patogênicos (Lucon, 2008) e 

algumas linhagens de Trichoderma spp., aumentam a superfície total do sistema radicular, 

possibilitando maior acesso aos elementos minerais, outras são capazes de solubilizar e 

disponibilizar para a planta alguns nutrientes (LUCON, 2009). 

Segundo Ribeiro (2009) o Trichoderma spp. compreende fungos de vida livre que 

apresentam sua forma de reprodução assexuada, com frequência em solo de regiões com 

clima temperado e tropical, numa concentração de 10
1
 a 10

3
 propágulos por grama de solo. 

Possui a capacidade de colonizar madeiras, na fase sexual teleomorfa (gênero Hypocrea), 

forma mais frequentemente encontrada. O gênero por sua vez apresenta alta capacidade 

reprodutiva, habilidade de sobreviver sob condições desfavoráveis, com um rápido 

crescimento, eficiência na utilização de nutrientes, possui alta agressividade contra  fungos 

fitopatogênicos, habilidade em promover o crescimento vegetal e ativar os mecanismos de 

defesa CHET et. AL.,(1997). 

  O uso do controle biológico, bem com as pesquisas e o avanço de sua utilização pode 

ser observado a partir do banco de dados do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento do Brasil (MAPA, 2016) onde consta  apenas cinco “ingredientes ativos 

biológicos” registrados: Aspergillus flavus, Aspergillus pumilus, Trichoderma asperelum, 

Trichoderma harzianum, Trichoderma stromaticum. No mercado há muitos produtos, alguns 

registrados outros não, são comercializados como “biocontroladores” e segundo Bettiol 

et.al.(2012) através de um levantamento comercial destacou que do gênero Trichoderma, há 

cerca de 56 produtos comercializados como bioprodutos a base deste fungo. O mesmo autor 
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indica produtos a base de Trichoderma spp. como ingrediente ativo para controle de doenças 

causadas pelo gênero Phoma. 

Para a sobrevivência e seu estabelecimento na área fazem-se necessário as interações 

entre os microrganismos, agentes de controle biológicos. As principais interações são 

parasitismo, competição e antibiose (AMORIM et.al, 2011). Espécies do gênero Trichoderma 

possuem propriedades antagônicas baseadas na ativação de um arsenal de mecanismos 

variados, o que possibilita atividade contra um largo espectro de fitopatógenos, e capacidade 

de controlar um grande número de  doenças de plantas (Aluko & Herring 1970, apud 

RIBEIRO,2009).  

Algumas espécies de Trichoderma possuem a capacidade de produzir antibiótico 

(antibiose), competir por nichos (competição), utilizarem outros microrganismos como 

alimento (parasitismo) (AMORIM et.al, 2011). Linhagens de Trichoderma produzem 

compostos tóxicos voláteis e não voláteis com amplo espectro de atividade antimicrobiana 

que impedem a colonização por outros microrganismos (Ribeiro, 2009). Chamada de 

antibiose, a interação entre organismos na qual indivíduos de uma população secretam 

metabolitos capazes de inibir ou o impedir o desenvolvimento dos indivíduos de uma 

população de outra espécie (AMORIM et.al, 2011). 

Howell (2003) verificou a inibição do crescimento de Fusarium oxysporum f.sp. 

passiflorae realizado nas condições in vitro e verificou através de mecanismos específicos 

produzindo metabólitos voláteis e não-voláteis (ex: pirones, isocianatos, pépticos e 

trichocinas) e substâncias com propriedades inibitórias a fitopatógenos. 

O Parasitismo consiste na utilização do fitopatógeno como alimento para seu 

antagonista (SILVA, 2007). Geralmente o micoparasitismo pode ser descrito como um 

processo de quatro etapas (LO, 1998). O primeiro estágio é o crescimento quimiotrópico, logo 

após ocorre o reconhecimento. As  lectinas (são como proteínas) do hospedeiro (patógeno)se 

ligam aos carboidratos receptores na superficie do fungo biocontrolador envolvido nesta 

interação. O terceiro passo, ligação a parede celular e degradação. Normalmente as hifas 

crescem em torno e produzem enzimas que degradam a parede celular, as principais enzimas 

degradada   sao quitinase e b-1,3 glucanase proteínas codificadas por plantas (e por fungos 

parasitas de outros fungos, como o Trichoderma harzianum (AMORIM,et.al.,2011; 

LO,1998;CHET,1987).  

A Quitinase e a b-1,3 glucanase estão envolvidas na degradaçao da parede celular 

hospedeira e podem ser componentes de uma mistura complexa de proteínas sinérgicas que 

agem em conjunto contra o fungo patogênico. E por último é a penetração. O agente de 
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controle biológico produz estruturas denominadas de  apressório e enovelam-se ao redor das 

hifas do hospedeiro para penetrar na parede celular do fungo alvo (LO,1998;CHET,1987). 

Os fungos do gênero Trichoderma apresentam excelente capacidade de parasitar, 

atacando hifas e estruturas de reprodução e sobrevivência dos patógenos de plantas, assim 

reduzindo a capacidade de infectar  o inóculo do patógeno para infecção subsequente 

(BETTIOL & GHINI, 1995). 

No cultivo de alface hidropônico Bettiol (2009) verificou  que  a principal limitação é 

a podridão de raízes causada por Pythium aphanidermatum e a aplicação de Bacillus subtilis 

apresentou eficiência no controle da doença. 

Os microrganismos que apresentam essa característica antagonista, apresenta uma 

ampla faixa de desenvolvimento, assim como o Trichoderma spp., no entanto o  Clonostachys 

rosea, antagonista comumente encontrado em diferentes condições climáticas (BETTIOL e 

GHINI, 2009). Segundo Silveira-Pérez (2010) Clonostachys rosea apresentou eficiência no 

controle de Mofo cinzento causado por Botrytis cinerea, atingindo níveis similares das plantas 

tratadas com fungicidas.  

Segundo Bettiol (2012) há três formulações comerciais com base em Trichoderma 

spp., Trichoderma harzianum e mix de isolados de Trichoderma spp., ambos  indicado para o 

controle de Phoma. 

No entanto não há informações a respeito do efeito do Trichoderma no controle da 

Setophoma terrestris causadora da raiz rosada. Segundo HEIZ, para Phoma sp., os valores de 

índice de controle variaram entre 37,68 e 44,79%, de acordo com o isolado antagonista 

confrontado. Os resultados que HEIZ obteve comprovam o efeito antagônico dos isolados de 

Trichoderma spp. 

Dentre os inúmeros fungos  que são antagonistas, há bactérias que atuam como agente 

antagonista. Segundo Amorim (2012) microrganismos do gênero Bacillus são utilizados como 

meio de controlar doenças como Phytophothora spp., essas bactérias residem no solo e 

apresentam boas características para os estudos de controle biológico de doenças de plantas. 

O mesmo autor descreve que o Bacillus subtilis promoveu o crescimento das plântulas de 

citros, tanto para raiz como para parte aérea. Em experimento feito com Eucalipto, Maciel 

(2014) verificou que o Trichoderma spp. e Bacillus subtilis foram eficientes no controle in 

vitro de Fusarium sambucinum e no teste de biocontrole in vivo o produto Bacillus subtilis  

destacou-se reduzindo as perdas de plântulas causadas pelo patógeno. 

No banco de dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil 

(MAPA) há apenas  um produto que possui como ingrediente  ativo o Bacillus subtilis  



24 

 

registrado, indicado para o controle de oito doenças, como o Mofo branco, causado pela 

Sclerotinia Sclerotiorum. 
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3   OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito de agentes microbianos no controle da raiz rosada em cultivo de 

cebolinha verde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Avaliar a eficiência do método de controle biológico, no controle de raiz rosada 

causada pela Setophoma terrestris em cebolinha verde; 

Quantificar a severidade da doença após a colheita das plantas;  

Avaliar os aspectos produtivos da cebolinha verde em cada método analisado. 
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4.    MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado de 5 de janeiro de 2013 a 30 de março de 2013 em 

propriedade agrícola com histórico natural de raiz rosada em cultivo de cebolinha-verde, 

localizado na região do Alto Vale do Itajaí no município de Lontras, SC, (27°10‟29” S; 

49°34‟09”), (Figura 5).  

 

Figura 5 Localização da area experimental no município de Lontras/SC 

 

Fonte: Google earth. 

 

Foram semeadas dez sementes da cultivar Nebuka por célula de bandeja contendo 

substrato Plantmax
®
  e após 30 dias foram transplantadas no espaçamento 0,15 m x 0,25m em 

canteiros previamente preparados com 0,10 m de altura, 1,0 m de largura e 1,5 m de 

comprimento, (Figura 6). Não foram constatadas pragas e doenças da parte aérea durante o 

período de condução e nenhum agrotóxico foi aplicado nos experimentos. Foi realizada 

limpeza manual dos canteiros durante o experimento. 
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Figura 6 Canteiros com plantio de cebolinha verde 

 

                                  Fonte: Do autor. 

 

Dois experimentos foram realizados, onde um foi utilizado formulado comercial
 
a base 

de Trichoderma harzianum e outro utilizando uma mistura com outros agentes antagonistas 

(Mix), composto de T. harzianum, T. viride, T.sp., Clonostachys rosea, Bacillus subtilis, 

Paenibacillus lentimorbus. Ambos os experimentos constituíram-se de delineamento de 

blocos casualisados com quatro repetições. Os tratamentos foram com os formulados 

aplicados 7 dias antes do transplantio (7 DAT), no dia do transplantio (DT) e testemunha sem 

aplicação (T). Para o formulado comercial e para o (mix) foi utilizado respectivamente 10 g e 

1,5 g respectivamente, em cada tratamento do produto comercial diluído em 10 litros de água 

(figura 7), para a aplicação foi utilizado um regador e posteriormente foi incorporado ao solo 

com a enxada, (Figura 8). 
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Figura 7 Mistura e homogeneização dos produtos. Mix(esquerda) e Formulado a 

(direita) 

 

         Fonte: Do autor 

Figura 8 Aplicação dos produtos através do regador 

 

                                          Fonte: Do autor. 

 

 A colheita foi realizada 85 dias após o transplante em dez plantas (touceiras) ao 

acaso dentro de cada parcela. Após a colheita foram avaliadas: a biomassa média por planta 

(Figura 9), número médio de folhas, biomassa e comprimento médios de folhas (Figura 10), 

comprimento (Figura 10) e biomassa média de raízes. 

A biomassa média foi obtida com o auxilio de uma balança eletrônica com três casas 

decimais (Figura 9) 

Para determinar o comprimento médio das folhas e das raízes foi fixada uma fita 

métrica sobre uma mesa e realizado um corte, 1 cm acima da  inserção radicular, separando a   

parte aérea da radicular, conforme a (Figura 10,11).  
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Figura 9 Determinação da biomassa da planta 

 

                                       Fonte: Do autor. 

 

 

Figura 10 Determinação do Comprimento médio das folhas 

 

                                    Fonte: Do autor. 
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Figura 11 Determinação do comprimento médio do sistema radicular 

 

                                      Fonte: Do autor. 

 Para avaliação da intensidade de raiz rosada foi utilizada uma escala de notas segundo 

Maranhão et al. A escala de nota é de 0 a 5, onde 0 = raízes sem sintomas (Figura12 

esquerda); 1= raízes com sintoma rosa claro; 2= raízes com rosa; 3= raízes com sintomas rosa 

escuro (Figura 12 direita); 4= raízes necrosadas; 5= raízes mortas.  

Após a avaliação pela escala de notas, o nível de sintoma foi convertido para 

percentual de severidade através da fórmula de Townsend & Heuberg,(1943) que leva em 

conta  a soma do total de raízes  das  plantas avaliadas, em cada escala de nota, em seguida 

multiplica-se o valor obtido de raízes pela nota, o valor obtido é utilizado na forma a seguir: 

 

Severidade % =
 das raizes em função da escala de nota

(N°de raizes ∗ 5 )
X100 

 

Os dados de cada variável foram submetidos à análise de variância (ANOVA, 2001) 

pelo teste F a 5% no software estatístico SASM-Agri. 
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Figura 12 Comparativo entre raízes de cebolinha com sintoma de raiz rosada (Esq..) e 

raízes sadias (Dir..) 

 

        Fonte: Do Autor. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a severidade da doença, os produtos aplicados antecipadamente ou no dia do 

transplantio, foram semelhantes à testemunha (Gráfico1). Segundo Melo (1991) T. harzianum 

é o mais ativo antagonista contra fungos de solo como Pythium spp., Rhizoctonia solani e 

Fusarium spp. No entanto, neste trabalho não apresentou efeito contra P. terrestris. 

Grondona, (1997) verificou que o Trichoderma harzianum apresentou inibição de 

crescimento radial de 45,3% para a Phoma betae, para Fusarim oxysporum f. sp. radicis 

lycopersici a inibição radial foi de 32,3% e para Rhizoctonia solani foi  de 40,9%.  

No gráfico 1  não foi observado diferença significativa entre Formulado biológico e o 

Mix. No entanto ao comparar ambos os produtos, o mix apresentou 8,9% a menos de 

severidade quando comparado ao formulado, ambos aplicados antecipadamente. 

Almeida, (2008) testou diferentes dosagens de Trichoderma sp no controle de 

Phytophthora nicotiane porém não houve efeito significativo associado ao controle do fungo 

fitopatogênico durante o período de noventa dias em que foram analisadas, o autor atribui  a 

baixa eficiência aos diferentes mecanismos de ação (antibiose, parasitismo ou competição), 

bem como a sua interação. Segundo Amorim et.at.(2011) os eventos que levam o 

Trichoderma ao micoparasitismo são complexos. 
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Gráfico 1 Severidade da raiz rosada em função do uso de agentes de controle biológico 

aplicados previamente e no transplantio de mudas de cebolinha-verde. Lontras, 2013 

 

CV%: Formulados 19,90% e Mix 20,19 

7 DAT – sete dias antes do transplantio; DT- dia do transplantio; T- testemunha 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Duarte et. al. (2004) também não verificou o efeito de Trichoderma no biocontrole em 

P. terrestris e promoção de crescimento em cebola. Estes autores constataram uma eficiência 

de 13% de controle, bem inferior aos 24,5% com uso do Formulado aplicado no dia do plantio 

e de 25,29% do Mix
 
aplicado antecipadamente. 

O incremento na biomassa do sistema radicular seria o efeito mais significativo 

constatado pelo uso de agentes biológicos no sistema radicular. Mas, isto não foi observado 

para ambos os formulados avaliados (Tabela 1). Em contraste, Melo & Valarini (1995) 

observaram efeito de B. subtillis na promoção de crescimento e na redução da podridão 

radicular causada por Fusarium solani f.sp. phaseoli em feijoeiro. 

Os valores de biomassa média da planta, seria um indicador do desenvolvimento da 

parte aérea da planta, relacionada diretamente com a absorção de nutrientes através do sistema 

radicular (Tabela 1). Portanto, os dois tratamentos não demonstraram efeito de promoção de 

crescimento na planta. 

De acordo com Howell (1987), a presença do Trichoderma spp. no solo torna os 

nutrientes solúveis, permitindo maior e mais rápida absorção. Por isso, solos contendo  

Trichoderma spp. apresentam maior teor húmico,  originários da lignina que é decomposta 

por este  microrganismo (Saito et.al., 2009). Consequentemente há um aumento da área 
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radicular, influenciando diretamente no desenvolvimento da planta, bem como a sua 

biomassa. Gorgen (2009) verificou que a  medida que aumentaram as doses de T. harzianum 

1306, o número de plantas por metro quadrado também foi maior.  

 

Tabela 1 Biomassa de raiz e Biomassa da planta em função do uso de agentes de 

controle biológico aplicados previamente e no transplantio de mudas de cebolinha-verde. 

Lontras, 2013. 

Tratamentos 
Biomassa raiz(g) Biomassa planta(g) 

Formulado Mix Formulado Mix 

7  DAT    9.06 
ns

    12,16 
ns

    51,30 
ns

     64,50 
ns

 

DT 
8,03 11,16 58,00 50,16 

T 
7,66 13,00 56,00 67,50 

CV(%) 8,86 16,51 14,52 26,69 

*ns, não significativo pelo teste F 5%. 

 Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Na (Tabela 1) verificou-se que houve maior biomassa de raízes com a utilização do 

Mix, comparado ao Formulado comercial. O Mix possui diversos microrganismos em sua 

composição, como o Clonostachys rosea, estes microrganismos contribuem para a 

competição e por nutrientes no solo, favorecendo o desenvolvimento do sistema radicular. 

Saraiva (2013) afirma que além do micoparasitismo, outro modo de ação de C. rosea é 

competição por espaço e nutrientes.   

Quanto a biomassa da planta (Tabela 1) observou-se que, existe relação entre o 

desenvolvimento radicular e o desenvolvimento da parte aérea, apesar de não apresentar 

diferença significativa entre os  produtos, verifica-se que  a parte aérea  com o tratamento Mix 

com 7 DAT  apresentou maior biomassa da planta com 64,50g e a biomassa radicular do 

mesmo produto, também foi superior com 12,16 g comparado ao formulado que apresentou 

51,30g de biomassa da parte aérea, e 9,06g de biomassa radicular, ou seja uma redução de 

25,5% da biomassa radicular, resultou na redução de 20% da parte aérea. No entanto 

obtiveram-se os maiores valores na testemunha. 

 Chang et al. (1986), utilizando tratamento de solo com suspensão de conídios de T. 

harzianum observaram promoção de crescimento da planta através do peso de massa seca 

superior à testemunha, no feijoeiro de 10%, no rabanete de 8%, no tomateiro de 37%, na 

pimenteira de 42% e no pepineiro de 93%. 
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Os valores de biomassa das folhas e o numero de folhas não diferiram entre os 

tratamentos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Biomassa de folhas e numero de folhas de cebolinha verde em função do uso 

de agentes de controle biológico aplicados previamente e no transplantio de mudas de 

cebolinha-verde. Lontras, 2013. 

Tratamentos 
Biomassa folhas (g) Folhas (n°) 

Formulado Mix Formulado Mix 

7  DAT 41,83
 ns

 52,30 
ns

   17,40 
ns

     18,30 
ns

 

DT 50,13       39,00 19,40 16,83 

T 48,33 54,50 19,00 19,50 

CV(%) 16,72 30,70 11,89 12,88 

*ns, não significativo pelo teste F 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

A cebolinha verde apresenta a capacidade de rebrote, ao longo do seu ciclo à emissão 

de folhas é constante, no entanto verificou-se na (Tabela 2) que  o maior numero de folhas 

obteve-se na testemunha com 19,50 folhas, no dia do transplante utilizando o Formulado 

obteve-se 19,40 folhas, não houve diferença entre os tratamentos. 

A maior biomassa das folhas no tratamento com o formulado foi no dia do transplante 

com 50,13g enquanto o mix apresentou 39,00g, apresentando uma diferença de 22%. São 

inúmeros os fatores que influenciam no desenvolvimento da planta, seja biótico ou abiótico.  

Segundo (Herédia Zàrate 2005; 1988) a cultura sofre alterações morfológicas e de 

crescimento durante o ciclo, com modificações no final do ciclo. 

O comprimento do sistema radicular e das folhas também não diferiram entre os 

tratamentos (Tabela 3).  

Na (tabela 3) verificou-se que o comprimento mínimo das folhas, que foram obtido no 

tratamento com Mix no dia do transplante com  28,30 cm e o comprimento máximo foi de 

34,53cm utilizando o mesmo produto a 7 DAT. Filgueira (2000, 2007) indica que a altura de 

corte (ponto de colheita) seja a partir da altura de 0,20 a 0,40m. Neste trabalho foi levado em 

conta o numero de dias após o transplante, para a realização da colheita, mas este parâmetro 

(comprimento das folhas) também pode ser considerado determinante para identificar o ponto 

de colheita, pois em muitos casos comercializa-se a planta inteira.  
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Tabela 3 Comprimento da parte aérea e comprimento do sistema radicular de 

cebolinha-verde em função do uso de agentes de controle biológico aplicados previamente e 

no transplantio de mudas de cebolinha-verde. Lontras, 2013. 

Tratamentos 
Comprimento raiz (cm) Comprimento folha (cm) 

Formulado Mix Formulado Mix 

7 DAT    4,63
 ns

 7,26
 ns

   30,56
 ns

   34,53
 ns

 

DT 4,00       6,70 33,60 28,30 

T 5,00       7,20 32,00 31,80 

CV(%) 6,94      12,59 4,86 15,60 

*ns, não significativo pelo teste F 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Como a parte comercializada são as folhas, não deve-se deixar passar do ponto de 

colheita, pois as folhas se quebram facilmente, tornando a folha inviável para comercialização 

sendo necessário o descarte da mesma ou de parte dela. 

Quanto ao comprimento radicular, verifica-se que com o uso do Mix houve um 

aumento no comprimento radicular no tratamento com 7 dias após o transplante, com 7,26cm 

quando comparado ao mesmo tratamento com o Formulado, este apresentou 4,63cm, apesar 

de não haver diferença significativa entre os mesmos, há uma diferença de 2,63cm entre as 

raízes, conforme a (Tabela 3). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de Trichoderma isolado e em mistura com outros agentes de controle biológico 

não apresentou efetividade no controle da raiz rosada e promoção de crescimento de 

cebolinha verde.  

No entanto fazem-se necessários novos testes que avalie as interações entre o gênero 

Phoma e Trichoderma, Clonostachys, Bacillus e Paenibacillus  

Apesar de não apresentar efetividade, recomenda-se a utilização do controle biológico 

dentro do manejo integrado de doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, F.A.DE; BARRETO, M.; FRANKE, M.C. Diferentes dosagens de Trichoderma 

sp. No controle biológico de Phytophthora nicotianae em mudas de cebola. Horticultura 

Brasileira, v.26, n.2, p.5455-5457,.2008 

 

AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M; FILHO,B.A. Manual de Fitopatologia: Princípios e 

conceitos.4 ed. Piracicaba, Agronômica Ceres, p.383-386,2011. 

 

AMORIM, E.P da R.;MELO,I.S DE. Ação antagônica de rizobactérias contra Phytophthora 

parasitica e p. citrophthora e seu efeito no desenvolvimento de plântulas de citros. Revista  

Brasileira de Fruticultura v.24 n.2, Jaboticabal,p.565-568 2002.   

 

ALUKO, M.O.; HERRING, T. F. The mechanisms associated with the antagonistic  

relationship between Corticium solani and Gliocladium virens: In RIBEIRO, T da S. O 

Fungo Trichoderma spp. no controle de fitopatógenos: Dificuldades e p 

erspectivas,2009.27f. Monografia (Pós-graduação em Tecnologias inovadoras no manejo 

integrado de pragas e doenças de plantas). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

alegre, 2009. 

 

BETTIOL, W. ; GHINI,R. Impactos das mudanças climáticas sobre o controle biológico de 

doenças de plantas.In: BETTIOL,W. Biocontrole de doenças de plantas: uso e 

perspectivas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente., p. 341 2009. 

 

BETTIOL. W.; GHINI, R. O gênero Trichoderma  In: Linhares, M.S.C. Potencial de  

Trichoderma spp. no biocontrole de doenças do tomateiro.2012.105f. Dissertação 

(Mestrado em Fitopatologia)- Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 

 

BETTIOL, W. Controle biológico de doenças de plantas. Disponível 

em:<http://www.fapesp.br/eventos/2016/02/cb/Wagner.pdf> Acessado em 23/07/2016. 

 

BETTIOL, et.al. Produtos comerciais a base de agentes de biocontrole de doenças de 

plantas. Embrapa meio ambiente, n88, p.155, Jaguariúna, SP, 2012.Disponível em:< 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/930378/1/Doc881.pdf> Acessado em: 

26/7/2016. 

 

CAMARGO, Margarete. Departamento de Fitossanidade. Disponivel em:< 

http://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/fitossanidade/MARGARETECAMARGO/de

uteromicetosa2013.pdf> Acessado em 20/7/2016. 

 

CANTERI, M. G.; ALTHAUS, R. A.; VIRGENS FILHO,  J. S.; GIGLIOTI, E. A.; GODOY, 

C. V. SASM - Agri: Sistema para análise e separação de médias em experimentos 

agrícolas pelos métodos Scoft - Knott, Tukey e Duncan. Revista Brasileira de 

Agrocomputação, Ponta grossa, v.1, p.18-24, 2001. 

 

CARVALHO, J.; NEVES, L. de O.; MARCUZZO,L .L.; OLIVEIRA,E. C. de;  ELI,K.; 

HAVEROTH,R.; FERNANDES, E. Necessidade térmica para cultura da cebolinha verde 

na região do Alto Vale do Itajaí/SC. In: XVII Congresso brasileiro de Meteorologia, 2012, 

Gramado/RS.  

 



38 

 

CARVALHO, J. Dados produtivos de cebolinha(Não publicado),2012. 

 

CARVALHO, J. ; MARCUZZO, L.L. Efeito da solarização do solo no controle da raiz 

rosada em cebolinha verde na região do alto vale do itajaí/sc. In: XXXVI Congresso 

Paulista de Fitopatologia, 2013, São Paulo. Summa Phytopathologica (Impresso). Botucatu, 

2013. 

 

CARVALHO, J. ; MARCUZZO, L.L. Efeito da produtividade em função da altura de 

poda no transplantio de cebolinha verde. In: XVI FETEC Feira de Conhecimento 

Tecnológico e Científico, 2015. 

 

CHANG, YA-CHUN; CHANG, YIH-CHANG; BAKER, R. Increased growth of plants in the 

presence of the biological control agent Trichoderma harzianum. In: SAITO, L. R.; SALES, 

L. L. R.; MARTINCKOSKI, L.; ROYER, R.; RAMOS, M. S.; REFFATTI, T. Aspectos dos 

efeitos do fungo Trichoderma spp. no biocontrole de patógenos de culturas agrícolas. 
Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia, Guarapuava, v.2, n.3 p.203-208, 2009. 

 

CHAVES, G.M.; ERICKSON, H.T. Pyrenochaeta terrestris (Hansen)Gorenz J.C. Walker e 

Larson, um novo fungo da cebola (Allium cepaL.) In: WORDELL FILHO, J. A.; ROWE, E. ; 

GONÇALVES, P.A.de S. DEBARBA, J.F.; BOFF, P.; THOMAZELLI, L.F. Manejo 

fitossanitário na cultura da cebola Florianópolis: Epagri, p.226,2006. 

  

CHET, I. ; INBAR, J.; HADAR, I. Fungal antagonists and mycoparasites. In: WICKLOW, 

D.T.; SÖDERSTRÖM, B. (Org.). The Mycota IV: Environmental and microbial relationships. 

Berlin-Germany: Springer-Verlag, 1997. p. 165-184. 

 

CHET, I. Trichoderma application, mode of action, and potential as biocontrol 

agent of soil-borne pathogenic fungi. In: Innovative Approaches to PlantDisease 

Control. I. Chet, ed., John Wiley, New York., p.137-160,1987. 

 
COOK, R. J.; BAKER, K. F. The Nature and Practice of Biological Control of Plant 

Pathogens. The american phytopathological society, p.539,1983. 
 

DE GRUYTER, J.et.al. Systematic reappraisal of species in Phoma section Paraphoma, 

Pyrenocheta and Pleurophoma. Mycologia, v. 102, n. 5, p. 1066-1081, 2010. 

 

DUARTE, R. M; CONTRERAS, R. L. G.; RUIZ, M. J. V.; CONTRERAS, F. R. Chemical 

control in the soil fungus (Pyrenochaeta terrestris) in onion production. HortScience, 

Alexandria, v.39, n.4, abstracts, 2004. 

 

EDGERTON, Claude Wilbur. Onion diseases and onion seed production. Baton Rouge, 

1921, 20 p. (Louisiana. Agricultural Experiment Station. Boletim 182). 

 

FARIAS,  F. C. Caracterização da degradação enzimática de substratos pécticos. 

2014.90f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica)-Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

2014. 

 

FERREIRA, M. E; CASTELLANE, P. D. ; CRUZ, M. C. P. Nutrição e Adubação de 

Hortaliças. In: Anais do simpósio sobre nutrição e adubação de hortaliças, Jaboticabal. 

Anais... Piracicaba: Potafos. p. 473-476, 1993. 



39 

 

 

FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis. Novo manual de Olericultura: agrotecnologia 

moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 

 

FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis. Novo manual de Olericultura: agrotecnologia 

moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 3ed. Revisada e 

ampliada, 2007. 

 

FILHO, J. A.de A. ; TRANI, P.E. [Seção de Hortaliças]. Cebolinha. In: MURAYAMA, S. 

Horticultura. 2. ed. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1983. p. 324-325. 

 

GORENZ, A.M.; WALKER, J.C.; LARSON, R.H. Morphology and taxonomy of the onion 

Pink-root fungus. Phytopathology, v.38, p.831-840, 1948.  

 

 

GORGEN, C.A.; NETO,A.N.da  S.; CARNEIRO,L.C.; RAGAGNIN,V.; JUNIOR,M.L. 

Controle do mofo-branco com palhada e Trichoderma harzianum 1306 em soja. Pesquisa 

agropecuária brasileira, Brasília, v.44, n.12, p.1583-1590, 2009. 

 

GRONDONA, I; HERMOSA, R.; TEJADA, M.; GOMIS, M.D.; MATEOS, P.F.; BRIDGE, 

P.D.;  MONTE,E.;GARCIA-ACHA,I. Physiological and Biochemical Characterization of 

Trichoderma harzianum, a Biological Control Agent against Soilborne Fungal Plant 

Pathogens. Applied and Environmental Microbilogy.  Washington, v.63, n.8, p3189-3198, 

Ago.1997. 

 

GHINI, R. Solarização do Solo. Embrapa meio ambiente. Jaguariúna, 2001. Disponível em:< 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/Ghini_solarizacaoIDVArAMJxNVp.pdf>Ac

essado em 21/07/2016. 

 

HANSEN, H. N. Pink root of onions caused by Phoma sp. Science v.64, p. 525. 1926. 

 
HANSEN, H.N. Etiology of the Pink-root disease of onions. Phytopathology, v.19, p.691-

704,1929. 
 

HEREDIA ZÀRATE, N. A. Curvas de crescimento de inhame (Colacasia esculenta 

(L.)Schott), considerando cinco populações, em solo seco e alagado.1988.95f. Tese 

(Doutorado em Fitotecnia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1988. 

 

HEREDIA ZÀRATE, N. A. VIEIRA, M. do C.; WEISMANN, M.; LOURENÇÃO, A.L.F. 

Produção e renda bruta de cebolinha e de salsa em cultivo solteiro e consorciado. 

Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 3, p. 574-577, 2003. 

 

HEREDIA ZÀRATE, N. A.;VIEIRA, M. do C.; ONO, F.B.SOUZA,C.M. de. Produção e 

renda bruta de cebolinha e de coentro em cultivo solteiro e consorciado. Seminário 

Ciências agrárias, v.26,n.2,p.149-154,2005. 

 

HEREDIA ZÀRATE, N. A. VIEIRA, M. do C; GRACIANO, J. D. ; GASSI, R. P.; ONO, 

F.B.; AMADORI, A. H. Produção de cebolinha, solteira e consorciada com rúcula, com e 



40 

 

sem cobertura do solo com cama de frango. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.27,n.4, 

p. 505-514, 2006. 

 

HESS, W.M. Ultrasctructure of onion roots infected withe Pyrenenochaeta terrestris, a 

fungos parasita. American of Journal Botany, v.56, p.832-845,1969. 

 

HEINZ, B. B.; MORAIS, R. M. de; STEFFEN, G. P. K. Índice de inibição de fitopatógenos 

por Trichoderma sp. Disponível em:< 

http://www.fepagro.rs.gov.br/upload/1413551121_Breno-Heinz-resumo1.pdf> Acessado em 

26/07/2016. 

 

HOWELL, C. R. The Role of mycoparasitism in the biological control of  Rhizoctonia solani 

by Gliocadium virens. In: SAITO, L. R.; SALES, L. L. R.; MARTINCKOSKI, L.; ROYER, 

R.; RAMOS, M. S.; REFFATTI, T. Aspectos dos efeitos do fungo Trichoderma spp. no 

biocontrole de patógenos de culturas agrícolas. Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia, 

Guarapuava, v.2, n.3 p.203-208, 2009. 

 

HOWELL, C.R. Mechanisms employed by Trichoderma species in the biological control 

of plant diseases: The history and evolution of current concepts. Plant Disease, v.87,  n.1, 

p.4-10, 2003. 

 

LO, C.T. General mechanisms of action of microbial biocontrol agents. Plant Pathology. 

Bulletin. n. 7,p.155-166,1998.  

 

LUCON, C.M.M. Trichoderma no controle de doenças de plantas causadas por patógenos 

de solo, n77, 2008. Disponível em:< 

http://www.biologico.sp.gov.br/artigos_ok.php?id_artigo=77>Acessado em 23/07/2016. 

 

LUCON, C. M. M. Promoção de crescimento de plantas com o uso de Trichoderma spp., 

2009. Disponível em:< 

http://www.infobibos.com/Artigos/2009_1/Trichoderma/Index.htm>Acessado em23/07/2016. 

 

LUZ, N.K. Raízes rosadas: uma nova moléstia da cebola para o Rio Grande do Sul. In: 

WORDELL FILHO, J. A.; ROWE, E. ; GONÇALVES, P.A.de S. DEBARBA, J.F.; BOFF, 

P.; THOMAZELLI, L.F. Manejo fitossanitário na cultura da cebola Florianópolis: Epagri, 

p.226,2006. 

 

IKEDA,K.; KUWABARA,K.;URUSHIBARA,T.; SOYAI, P.; MIKI,S.; SHIBATA,S. Pink 

root rot of squash caused by Setophoma terrestris in Japan. Journal of General Plant 

Pathology. v.78, n.5, p372-375,2012. 

 

KATAN,J.; ROTEM,I.; FINKEL,Y.; DANIEL,J. Solar heating of the soil for the control of 

pink root and other soil borne diseases in onions. Phytoparasitica, v.81, p.39-50,1980. 

 

KEEN,  N.T.; HORTON, J.C. Induction and repressiono f endopolygacturonase synthesis 

by Pyrenochaeta terrestris. Canadiournal of Microbiology, v.2, p.443-453, 1966. 

 

KIM,Y.K., LEE,S.B., SHIM,H.S., LEE, C.J. and KIM, H. D. Pink root of onion cused by 

Pyrenochaeta terrestris (syn. Phoma terrestris). Kor. J. Plant Pathol. v. 19, p. 195-199, 2003. 

 



41 

 

KIMATI, H. et al. Manual de fitopatologia: Doenças em plantas cultivadas. 3.ed. 2v., 

1997. 

 

KIMATI, H. et al. Manual de fitopatologia: Doenças em plantas cultivadas. 4.ed. 2v., 

2005. 

 

KREUTZER, W.A. Host-parasite relationships in Pink root of Allium cepa L.II. The 

action of Phoma terrestris on Allium cepa and other hosts. Phytopathology, v31, p.907-

915,1941. 

 

MACIEL, C.G.;WALKER,C.;MUNIZ,M.F.B.;ARAÚJO,M.M. Antagonismo de 

Trichoderma SPP. E Bacillus subtilis (UFV3918) a Fusarium sambucinum em Pinus 

elliottii engelm. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.38, n.3, p.505-512, 2014. 

 

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em:< 

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons> Acessado em: 

06/07/2016. 

 

MARANHÃO, E. H. A.; NAVAS-CORTÉS, J. A.; JIMÉNEZ-DIAS, R. M. Patogenicidade 

de isolados de Pyrenochaeta terrestris, agente causal da raiz rosada em cebola. Disponível 

em <http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/.../olfs4086c.pdf>. Acesso em: 14 

fev. 2013. 

MARCUZZO, L. L.;  CARVALHO, J.  Production and resistance of three scallion 

cultivars to pink root. Horticultura Brasileira, vol.32, n.3, p.363-366.2014.  

 

MARQUES, P. A. A.; BALDOTTO, P. V.; SANTOS, A. C. P.; OLIVEIRA, L. Qualidade de 

mudas de alface formadas em bandejas de isopor com diferentes números de células. 
Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 4, p. 649-651, 2003. 

 

MELO, I. S. Potencialidade de utilização de Thichoderma spp. no controle biológico de 

doenças de plantas. In: Bettiol, W. Controle biológico de doenças de plantas. Jaguariúna: 

Embrapa-CNPDA, 1991. Cap.9, p.135-156. 

 

MELO, I. S.; VALARINI, P. J. ; FAULL, J. L. Contole biológico de Fusarium solani f. sp. 

phaseoli por Bacillus subtillis isolado da rizosfera do feijoeiro. Fitopatologia Brasileira, 

Brasília, v.20, p342, suplemento, 1995. 

 

MOREIRA, E.C. Gerente de Abastecimento: CEASA [Comunicação Pessoal]. Mensagem 

recebida por < edmilson@ceasa.sc.gov.br> em 6 jul. de 2016. 

 

MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura. São Paulo: T.A. 

Queiroz, p.135, 1995. 

 

NODA, H. Reação da cebola (Allium cepa L.) ao Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, 

Walker & Larson. 1981. 161f. Tese (Doutorado) – Esalq, Piracicaba, SP. In: WORDELL 

FILHO, J. A.; ROWE, E. ; GONÇALVES, P.A.de S. DEBARBA, J.F.; BOFF, P.; 

THOMAZELLI, L.F. Manejo fitossanitário na cultura da cebola Florianópolis: Epagri, 

p.226,2006. 

 

 



42 

 

PACHECO, J.; PINEDA, J.  Efecto de exudados de Raices de dos variedades de 

cebolla(Allium cepa) sobre El desarrollo de Pyrenochaeta terrestris. Fitopatologia, 

Venezuela, v.17, n.2, p.33-37, 2004. 

 

PEREIRA, R.B.;OLIVEIRA,V.R.;PINHEIRO,J.B. Diagnose e manejo de doenças fúngicas 

na cultura da cebola. EMBRAPA: Circular técnica 133, Brasília/DF, 2014. 

 

PINTO, C. M. F.; PINTO, C.L de O.; SANTOS, I. C. dos; SILVA, A. F. Plantas 

condimentares: do uso doméstico a comercialização. EPAMIG: Informativo Agropecuário. 

Belo Horizonte v.31, n.254,2010. 

 

PUNITHALINGAM, E.; HOLLIDAY,P. Pyrenochaeta terrestris. C.M.I. Descriptions of 

pathogenic fungi and bactéria, n.397, CAB,1973. 

 

REIS, A.; OLIVEIRA, V.R; JUNIOR, L.V. Raiz rosada. Revista Cultivar HF, n.98, p.06-07, 

2016. 

 

RIBEIRO, T da S. O Fungo Trichoderma spp. no controle de fitopatógenos: Dificuldades e 

perspectivas,2009.27f. Monografia (Pós-graduação em Tecnologias inovadoras no manejo 

integrado de pragas e doenças de plantas). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

alegre, 2009. 

 

SAITO, L. R.; SALES, L. L. R.; MARTINCKOSKI, L.; ROYER, R.; RAMOS, M. S.; 

REFFATTI, T. Aspectos dos efeitos do fungo Trichoderma spp. no biocontrole de 

patógenos de culturas agrícolas. Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia, Guarapuava, v.2, n.3 

p.203-208, 2009. 

 

SARAIVA,  R. M. Interações Clonostachuys rosea-Botrytis cinerea-Solanum 

lycopersicum.2013.131f. Tese (doutorado em Fitopatologia)- Universidade Federal de 

Viçosa, Minas Gerais, 2013. 

 

SILVA JÚNIOR, A.A.; MACEDO, S.G.; SLUKER, H. Utilização de esterco de peru na 

produção de mudas de tomateiro. Florianópolis: EPAGRI, 1995. 28 p. (Boletim Técnico, 

73). 

 

SILVA, J.B.T.; MELLO, S.C.M. Utilização de Trichoderma no controle de fungos 

fitopatogênicos. Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF., n. 241, 

p.17,2007. 

 

SILVERA-PÉREZ, A.E.; VALDEBENITO-SANHUEZA, R.M.; DUARTE,V.; SANTOS, 

H.R.; FELIPPETO, J.Controle do mofo cinzento com Clonostachys rosea na produção de 

mudas de fúcsia. Tropical Plant Pathology, v. 35, n.3, p.163-169, 2010. 

 

TAUBENHAUS, J. J.; JOHNSON, A. D. Pink root, a new root disease of onions in Texas. 

Phyto- pathology, v. 7, n.59, 1917.  

 

TAUBENHAUS, J.J. Diseases of truck crops and their control. New York, Dutton, p.396, 

1918. 

 

TAUBENHAUS, J.J. Pink root of onions. Science. p. 217 -218, 1919.  



43 

 

 

TAUBENHAUS, J.J.; MALLY, F.W.  Pink root disease of onions and its control in Texas. 

College Station, 1921. 42 p. (Texas. Agricultural Experiment Station. Boletim 273).  

 

TOWNSEND, G. R.; HEUBERGER, I. N. Methods for estimating losses caused by 

diseases in fungicides experiments. Plant Disease Reporter, Beltsville, v.27, n.5, p.340-343, 

1943. 

 

WORDELL FILHO, J. A.; ROWE, E. ; GONÇALVES, P.A.de S. DEBARBA, J.F.; BOFF, 

P.; THOMAZELLI, L.F. Manejo fitossanitário na cultura da cebola. In: WORDELL 

FILHO, J. A.; BOFF, P. Doenças de origem parasitária. Florianópolis: Epagri, 2006.226p. 

 

ALUKO, M.O.; HERRING, T. F. The mechanisms associated with the antagonistic  

relationship between Corticium solani and Gliocladium virens: In RIBEIRO, T da S. O 

Fungo Trichoderma spp. no controle de fitopatógenos: Dificuldades e p 

erspectivas,2009.27f. Monografia (Pós-graduação em Tecnologias inovadoras no manejo 

integrado de pragas e doenças de plantas). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

alegre, 2009. 

 

 


