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1. RESUMO 

Por ser uma cultura de clima temperado, o alface pode ser contaminado por 

vários tipos de patógeno. Porém, no Brasil, um dos principais problemas que ocorrem 

com alface está relacionado com o Nematoide- das - galhas (Meloidogyne spp.),que 

são parasitas obrigatórios de plantas e possuem uma vasta gama de hospedeiros. O 

controle dessa doença é extremamente difícil. Produtos de origem biológica tem-se 

mostrado como alternativa viável para o manejo de nematoides, pois é 

economicamente viável e apresenta baixo risco ao ambiente. As rizobactérias são 

capazes de promover uma boa proteção contra fitonematóides. Isolados de Bacillus 

subtilis já foram relatados como antagonitas de  Meloidogyne e podem minimizar os 

danos econômicos dessa doença. O projeto teve o objetivo de avaliar o efeito de 

Bacillus subtilis QST 713 na manifestação de sintomas do nematoide – de – galhas 

em alface. O experimento demonstrou que a utilização de B. Subtilis QST 713 tem 

potencial para a utilização no manejo de doenças causadas por nematoides de galha. 

É uma informação de suma importância, já que essa doença e de difícil manejo e não 

tem muitos produtos disponíveis para o controle. 

2. INTRODUÇÃO 

O alface (Lactuca sativa L.) é uma planta anual originária de clima temperado, 

e está entre as culturas mais cultivadas no mundo. Os vários cultivares existentes 

nessa cultura adaptam-se bem a diversidade climática do Brasil. A cultura depende 

de um bom manejo de umidade no seu período de crescimento, pois um período 

relativamente curto e critico dessa umidade pode afetar a cultura. 

As temperaturas ideais pata cultivo variam de 13°- 16°C. No período de 

germinação a temperatura exigida é de 7°- 24°C. O período ideal para o cultivo é de 

dias curtos, pois em dias de maior duração ocorre florescimento do alface. O solo deve 

neutro ou levemente ácido. A duração do ciclo plantio/colheita é de 60-90 dias no 

outono e no verão de 21-30 dias. 

Por ser uma cultura de clima temperado, o alface pode ser contaminado por 

vários tipos de patógeno. Porém, no Brasil, um dos principais problemas que ocorrem 

com alface está relacionado com o Nematoide- das - galhas ( Meloidogyne spp.),que 

são parasitas obrigatórios de plantas e possuem uma vasta gama de hospedeiros. 

A alta contaminação com essa espécie está relacionada à sua capacidade de 

reprodução em regiões onde o solo apresenta temperaturas mais altas. Podem trazer 

sintomas em áreas de plantio, na parte radicular presença de galhas, encurtamento 



de raízes e um menor numero de raízes laterais. Na parte aérea, causa nanismo, 

amarelecimento, cabeças de alface menores, mais leves e folhas murchas. 

O controle dessa doença é extremamente difícil. Produtos de origem biológica 

tem-se mostrado como alternativa viável para o manejo de nematoides, pois é 

economicamente viável e apresenta baixo risco ao ambiente. As rizobactérias são 

capazes de promover uma boa proteção contra fitonematóides. Isolados de Bacillus 

subtilis já foram relatados como antagonitas de  Meloidogyne e podem minimizar os 

danos econômicos dessa doença.  

3. OBJETIVO 

O projeto teve o objetivo de avaliar o efeito de Bacillus subtilis QST 713 na 

manifestação de sintomas do nematoide – de – galhas em alface. 

4. METODOLOGIA 

As mudas de alface da cultivar Elisa foram produzidas no Laboratório Atena e os 

tratamentos foram iniciados uma semana após a germinação e mantidos até a 

colheita. O transplante foi realizado 30 dias após a semeadura e a colheita realizada 

60 dias após o transplante.  

Para avaliar a presença de nematoide – de – galhas foram feitas as seguintes 

avaliações: 

 1ª Contagem de população: Antes do plantio da cultura. 

 2ª Contagem de população: Na colheita da cultura 

A extração dos nematoides do solo foi realizada pelo método de flotação e 

centrifugação em sacarose (Jenkins, 1964) e a contagem foi realizada em câmara de 

peters. 

Após a colheita, as plantas foram levadas a laboratório separadamente. Foram 

feitas observações visuais do estado geral da planta. A contagem do número de 

Galhas (método da coloração com vermelho de Bordeaux) foi feita em uma alíquota 

de 5g de raiz. 

Os dados foram submetidos à análise de variância fatorial e teste de Tuckey e 

regressão no nível de 5% de significância. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O experimento foi conduzido em uma área comercial localizada em Joanópolis – 

SP, já com casos de nematoide - de – galhas relatados anteriormente. Os tratamentos 

avaliados foram os seguintes: 

 Testemunha 1 : Plantas sem Tratamento 



 Tratamento 2: dosagem de 200ml/100l – Semanal 

 Tratamento 3: dosagem de 200ml/100l – Quinzenal 

 Tratamento 4: dosagem de 400ml/100l – Semanal 

 Tratamento 5: dosagem de 400ml/100l – Quinzenal 

 Tratamento 6: dosagem de 600ml/100l – Semanal 

 Tratamento 7: dosagem de 600ml/100l – Quinzenal 

6. RESULTADOS  

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1 

Período Testemunha 200 ml/100 l 400 ml/100 l 600 ml/100 l 

Semanal 208.1250 aB 190.3750 bB 297.6250 aA 203.7500 aB 

Quinzenal 208.1250 aAB 260.6250 aA 166.0000 Bb 131.1250 bB 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tuckey 

no nível de 5% de significância. 

CV% = 28.57 

Pela observação dos resultados pode-se concluir que: 

 O produto reduz o número de galhas no sistema radicular; 

 Houve redução da população no solo em todos os tratamentos;  

 A observação do sistema radicular constata que a melhor dose foi a de 400 

ml/ 100 l (Figura 1);  

 A dose mais eficiente, tanto na redução de galhas como no 

desenvolvimento do sistema radicular, foi 400 ml/ 100 l aplicada 

quinzenalmente (Figura 2). 

 



 

Figura 1: Gráfico de comportamento da doença x doses do produto 
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Figura 2: plantas com sintomas no momento da colheita. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O experimento demonstrou que a utilização de B. Subtilis QST 713 tem 

potencial para a utilização no manejo de doenças causadas por nematoides de 

galha. É uma informação de suma importância, já que essa doença e de difícil 

manejo e não tem muitos produtos disponíveis para o controle. 
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