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O tomate é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil e no mundo, sendo vítima de diversas doenças
que culminam na sua morte, acarretando ao produtor, grandes prejuízos. Fertilizantes e agroquímicos são utilizados para
melhorar a taxa de crescimento da planta, entretanto o uso demasiado desses compostos podem representar impactos
ambientais negativos além de riscos para o trabalhador rural. Alguns micro-organismos como fungos e bactérias são
capazes de interagir nas raízes das plantas e promover o crescimento, ou seja, melhorar seu desenvolvimento e
produtividade, além de atuarem no controle de organismos patogênicos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação de uma linhagem de Bacillus subtilis sobre o tomateiro avaliando
se esta é promissora para aplicação como promotor de crescimento.

Foram plantadas sementes de tomate
Micro-Tom em substrato Carolina Soil
II em bandejas de isopor apropriadas 

Desde seu cultivo 
foram com água.

Após 1 semana as plantas foram
transplantadas para copos de
plásticos de 250 mL. As plantas foram postas

em bandejas e divididas
em 3 tratamentos com 15
plantas cada:
BS1X – Bacillus aplicado
apenas uma vez;
BSsem. – Bacillus aplicado
semanalmente;
Controle – Apenas água.

Durante seu crescimento foi 
realizado uma contagem dos:

Botões

FloresA rega foi feita com 
nutrição adequada 
ao tomateiro.

Bacillus subtilis
F62.

Incubação 37ºC, 
200 rpm, 72 h.

Centrifugação
e lavagem.

Estoque e lavagem 
em NaCl 0,9% a 4ºC.
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Figura 1. Índice de saúde da muda da plântula de tomate
Micro-Tom nos tratamentos: controle, Bacilo 1x, Bacilo
semanal. Os valores são expressos em Média ± DP. Letras
diferentes indicam valores significativamente distintos de
acordo com a análise de variância ANOVA e pós teste de
Tukey. Significância estatística é de p<0,05.

Salina 2%. Estoque 
geladeira.

Solução 1x10
UFC/ml.

O presente trabalho permitiu avaliar que a aplicação única de Bacillus subtilis, rizobactéria promotora de crescimento, na
cultivar de tomateiro Micro-Tom apresentou diferença significativa em relação ao controle no que se refere ao ISM, índice
que baseia-se em diâmetro, altura e peso seco da planta, no entanto quando avaliados padrões morfológicos não se observa
diferenças mantendo-se os tratamentos estatisticamente similar ao controle.

Desta forma, outros meios de interação este agente de biocontrole devem ser avaliados, como por exemplo, a interação com 
fitopatógenos e a indução de resistência em plantas.


