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Resumo: A

cie Trichoderma harzianum,

nos ambientes naturais brasileiros,

m

m de ser a mais frequentemente encontrada

uma das mais utilizadas em controle bio gico de

doencas de plantas. Na UFRB contamos com uma colec o de aproximadamente 400 isolados
de Trichoderma e aproximadamente 300 da

cie T. harzianum, coletados em todo o

Brasil.Em outros projetos estudamos diversos aspectos dos fungos do genero Trichoderma por
reconhecer o seu potencial

gico. Por exemplo, no projeto financiado pelo Edital PVE

no. 61-2011 MCTI/MEC/CNPq/CAPES/FAPs do Programa Ciencia Sem Fronteiras, estamos,
juntamente com pesquisadores do Brasil e da Nova Zelandia trabalhando na caracterizac o da
colec o de Trichoderma da UFRB visando o desenvolvimento de produtos para o controle
gico de doencas de plantas, mas faltam informac es sobre sua taxonomia e diversidade.
Estudos recentes mostram que T. harzianum
o utilizados caracteres

um complexo de

a morfologia e a filogenia, mas

as

o descritas.

gicos e moleculares para caracterizar os isolados

reconhecidos como T. harzianum. Descric es detalhadas

crescimento (se

cies ainda

m distribuic o

o elaboradas considerando
fica, tipo de substrato e

o

bito de

tico, hiperparasita ou livre em ambiente terrestre). Pretende-se identificar

cies pertencentes a esse complexo no Brasil e a descric o daquelas que ainda

o

foram descritas.
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