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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White 
Fire, aplicados em quimigação, sobre o controle dos nematoides em tomateiro. O experimento foi 
conduzido em casa-de-vegetação da Fatec Shunji Nishimura em um delineamento inteiramente 
casualizado, com 3 tratamentos e 7 repetições. Avaliou-se: Biometria das plantas a cada 15 dias (15-
30-45-60-75 dias): altura (H), número de folhas (NF); Diâmetro do colo da planta (aos 45, 60 e 75 
dias) (D); Florescimento aos 45, 60 e 75 dias (NFlr); Número de frutos aos 45, 60 e 75dias (NFR); 
Índice de vegetação por diferença normatizada (NDVI), aos 30, 45,  60 e 75 dias, utilizando o 
equipamento Green Seeker (Trimble).  Após 75 dias da inoculação as mudas e finalizadas as 
aplicações dos tratamentos os vasos foram separados por tratamentos e abertos, onde se avaliou: 
Peso fresco da parte aérea (PFpa); Peso fresco das raízes (PFR); Peso dos frutos na abertura dos 
vasos (PFrt); Número de galhas nas raízes (NG); Cálculo do Índice de Galhas (IG); Extração dos 
nematoides das raízes e determinação da População Final (PF); Cálculo do Fator de Reprodução 
(FR). Os resultados entre os tratamentos analisados para todos os fatores e médias foram 
comparadas pelo teste de Scoot Knoot, a 5% e 10% de significância. Para as análises estatística foi 
utilizado o programa computacional SISVAR 5.6. Os produtos Bravo Solo e White Fire promoveram 
uma significativa redução na multiplicação dos nematoides nas raízes do tomateiro nas dosagens 
estudadas, esta redução na multiplicação do nematoide foi de 27,4% para a dosagem 1 e de 47,3% 
para a dosagem 2, neste experimento. Há uma forte evidência que a dosagem 1 dos produtos 
promoveu um maior desenvolvimento das plantas. 

Palavras-chave: Nematóides. Controle Químico. Tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work had as objective to evaluate the dosages of Bravo Solo and White Fire products, 

applied in chemokation, on the control of nematodes in tomato. The experiment was conducted on 

Fatc Shunji Nishimura greenhouses in a completely randomized design with 3 treatments and 7 

replicates. Marriage: Biometrics of plants every 15 days (15-30-45-60-75 days): height (H), number of 

leaves (NF); Diameter of the plant collar (at 45, 60 and 75 days) (D); Flowering at 45, 60 and 75 days 

(NFlr); Number of fruits at 45, 60 and 75 days (NFR); Index of vegetation by normalized variation 

(NDVI), at 30, 45, 60 and 75 days, using Green Seeker (Trimble). After 75 days of inoculation as 

seedlings and finalized as the following: The frescoes of the aerial part (PFpa); Fresh root weight 

(PFR); Fruit weight at opening of pots (PFrt); Number of galls in the roots (NG); Calculation of the Gut 

Index (GI); Root nematode extraction and Final Population (PF) determination; Calculation of 

Playback Player (FR). The results were submitted to all factors and were compared by the Scoot 

Knoot test, with 5% and 10% significance. For the analysis, the SISVAR 5.6 computer program was 

used. The products Bravo Solo and White Fire had a great reduction in the nematode in tomato roots 

in the dosages studied, this reduction in nematode multiplication was 27.4% for the dosage 1 and 

47.3% for the dosage 2, in this experiment . There is strong evidence for the dosage 1 of the products 

promoted further development of plants. 

Keywords: Nematodes. Chemical Control. Tomato 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO GERAL..........................................................................7 

2. REFERENCIAL TEÓRICO.....................................................................9  

2.1 A cultura do tomate (Solanum lycopersicum L.)...................................9 

2.2 Meloidogyne incognita........................................................................ 10 

2.3 Métodos de Controle............................................................................11 

3. MATERIAL E MÉTODOS.......................................................................13 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................18  

5. CONCLUSÕES .....................................................................................24 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 INTRODUÇÃO 

O tomate (Solanum lycopersicum L.), ao longo do tempo, se tornou em um 

dos legumes mais difundidos no mundo todo, sendo cultivado em diferentes 

coordenadas geográficas tanto em campo como em cultivo protegido (RONCHI et 

al., 2010). O Brasil, ocupa a oitava posição do ranking mundial por ordem de 

importância econômica, sendo o seu cultivo um dos mais importantes do país, são 

cultivados 62.782 hectares (ha) de tomate com produção anual de 4.187.646 

toneladas com produtividade média de 66.802 toneladas há-1 (IBGE, 2014). A 

descoberta de novas tecnologias de irrigação e a utilização de novas cultivares de 

híbridos são alguns fatores que contribuíram para que o Brasil atingisse está posição 

(CARVALHO e PAGLIUCA, 2007). 

O nematoide de galha, Meloidogyne spp. é conhecido pelos agricultores e tem 

causado sérios prejuízos em muitos campos de produção, principalmente àqueles 

intensivos como os de produção para consumo in natura ou cultivados em 

ambientes protegidos. Segundo Sasser (1979), Meloidogyne incognita é a espécie 

de maior distribuição geográfica no mundo. 

Os sintomas decorrentes de ataques por fitonematoides, que nem sempre são 

típicos ou específicos, podem ser observados nas próprias raízes parasitadas, ou 

também nos órgãos aéreos da planta. No primeiro caso, pode-se citar a ocorrência 

de má formação, como as galhas, escassez de raízes secundárias e rachaduras etc. 

No último, presença de “manchas” de plantas mal crescidas dentro da lavoura 

(reboleiras), clorose e outros sintomas de desequilíbrios nutricionais, murcha foliar 

nas horas mais quentes do dia, produções anormalmente baixas (SBN, 2012). 

O uso de químicos sintéticos aos organismos ou que modificam o 

desenvolvimento das plantas têm aumentado as produções das culturas, 

essencialmente na agricultura moderna (SIPES e SHIMITT, 1998). Como exemplo, a 

abamectina é um vermífugo e sua eficácia no combate aos nematoides é bem 

conhecida (SASSER et al., 1982; BECKER, 1999; SILVA et al., 2004, HIGAKI e 

ARAUJO, 2012; KUBO et al.; 2012; BORTOLINI et al., 2013; GONÇALVES JÚNIOR 

et al., 2013). 

Contudo, há um crescente mercado de produtos nematicidas alternativos em 

curso, trazendo um apelo de sustentabilidade para o controle dos nematoides no 

campo. 
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Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes dosagens dos 

produtos Bravo Solo e White Fire, aplicados em quimigação, sobre o controle dos 

nematoides em tomateiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
2.1 A cultura do tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Atualmente, o tomate (Solanum lycopersicum L.) representa uma das 

hortaliças mais importantes no Brasil (ROCHA; RIBEIRO; SILVA, 2018), 

principalmente pelo seu valor nutricional e aspectos socioeconômicos. Há relatos de 

sua origem ser proveniente da América do Sul e sua domesticação no México. 

Entretanto, foi introduzido na Europa em meados de 1544 se disseminando para 

Ásia, África e Oriente Médio. Em meados do século XIX, a cultura foi introduzida no 

Brasil por imigrantes europeus (ALVARENGA, 2008).  

O tomate é pertencente á família das solanaceae, ordem solanales (GOULD, 

1992). Planta dicotiledônea e herbácea, possuindo características como sistema 

radicular vigoroso (desenvolvimento em 50 cm ou mais de profundidade); caule com 

crescimento entre 2 a 4 metros, aspecto áspero, piloso e glandular; folhagem 

helicoidal oblonga, coberta por pêlos, atingindo desde 15 a 50 cm (comprimento) e 

10 a 30 cm (largura); florescência agrupada em cachos, produzindo de 6 a 12 flores; 

sementes abundantes, pilosas de coloração castranho claro e frutos do tipo baga 

com diâmetro entre 2 a 15 cm, de coloração variando entre vermelho e amarelo 

(NAIKA et al., 2006).  

O tomateiro pode ter dois tipos de crescimento distintos, sendo o crescimento 

indeterminado, geralmente por cultivares de mesa que possuem tempo de colheita 

mais prolongado, tutorados, podados e continuam seu desenvolvimento após o 

florescimento. Seu crescimento é vigoroso e contínuo ocorrendo, junto à produção 

de flores e frutos (FILGUEIRA, 2008).  

Outro tipo de crescimento é o determinado, ocorrendo em cultivares 

desenvolvidas, de crescimento rasteiro, onde tem principal objetivo o setor 

agroindustrial. Neste cultivar, o seu desenvolvimento ocorre depois da florescência, 

as hastes atingem a altura de apenas 1 metro, tem sua frutificação concentrada 

dentre 2 a 3 semanas, seus frutos podem amadurecer mais rápido do que o tipo 

indeterminado (FILGUEIRA, 2008). 

Pode ser utilizado in natura ou processado, fornecendo quantidades 

satisfatórias de nutrientes, como vitaminas (A e B), ferro, fosforo, minerais, 

carboidratos e aminoácidos essenciais. Alguns autores sugerem que o tomate de 

coloração amarela apresenta valores superiores de vitamina A em relação ao 

vermelho, entretanto, o tomate vermelho possui o licopeno, um antioxidante que 
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contribui na proteção de substâncias carcinogênicas. Os cultivares de tomate 

diferem na composição físico-química alterando as características organolépticas de 

cada cultivar (CARVALHO et al., 1985). 

Diversas vantagens incentivam o cultivo do tomate, incluindo o ciclo que é 

relativamente curto, podendo optar por um período de produção mais longo ou curto; 

cultura coberta ou protegida; pode ser utilizado em diferentes sistemas de cultivo; 

valor econômico elevado e a possibilidade de processar os frutos em secos ou 

enlatados (SILVA et al., 2012).   

De acordo com Santos (2005), a cultura pode ser cultivada em regiões de 

clima tropical e subtropical. Ademais, ao longo do tempo, esta planta se adaptou às 

variações climáticas, entre clima temperado a quente úmido tropical. Sua 

temperatura ótima para a produção da maioria das variedades encontra-se de 18 a 

25 °C, podendo tolerar temperaturas de 13 a 30°C, temperaturas abaixo de 13°C 

ocorre o retardamento do crescimento e acima de 35°C afetam a frutificação e o 

desempenho dos frutos (NAIKA et al., 2006). 

          O cultivo protegido vem sendo um dos métodos utilizados para aumentar a 

produtividade e minimizar complicações da produção convencional, sendo que a 

cultura do tomate é considera atividade de risco pela sua maior susceptibilidade a 

pragas, doenças e oscilações do mercado (FERNANDES et al., 2007). 

2.2 Meloidogyne incognita  

Os nematoides de galhas foram relatados pela primeira vez em 1855, por 

Berkeley, que observava os danos causados por esses fitoparasitas em pepino. A 

partir de então, várias espécies foram caracterizadas no gênero Meloidogyne, 

palavra de origem grega que significa fêmea em forma de maçã. Ao longo dos anos 

mais de 90 espécies de nematoides do gênero Meloydogyne foram destacadas 

(KARSEN; MOENS, 2006)  

Os fitonematoides são organismos patogênicos que parasitam e causam 

danos a diversas culturas. Meloidogyne incognita é uma das espécies mais 

disseminadas desse gênero pelo mundo. Essa espécie é considerada cosmopolita e 

tem fácil adaptabilidade às condições climáticas brasileira, se disseminando com 

maior facilidade, devido a isso é uma espécie economicamente importante para 

varias culturas (Freitas et al., 2001). Campos (2000) cita que em 97% dos 

hospedeiros parasitados por Meloidogyne spp. encontram-se as espécies M. 
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incognita e M. javanica, parasitando plantas daninhas, espécies florestais, frutíferas, 

culturas anuais e perenes e hortaliças em geral.  

O ciclo biológico dessa espécie tem duração média de quatro semanas, 

sendo influenciado por fatores como temperatura, umidade e planta hospedeira. 

Para espécies de M. arenaria, M. incognita e M. javanica, a temperatura ideal é de 

25 a 30ºC. Cada fêmea possue a capacidade de produzir cerca de 400 ovos, 

gerando assim um aumento da população em curtos períodos de tempo (Ferraz e 

Monteiro, 2011).  

Os ataques de nematoides Meloidogyne incognita pode acarretar em danos 

diretos e indiretos como: Formação de galhas, redução no volume do sistema 

radicular, descolamento cortical, nas raízes digitadas, rachaduras em tubérculos, 

formação de reboleiras, desencadeamento de deficiências de minerais, 

murchamento das plantas, desfolhamento e redução da produtividade. A formação 

de galhas é o sintoma mais comum causado por está espécie, que também pode ser 

causado por outros nematoides, (Nacobbus, Xiphinema), por insetos (coccídeos 

galhadores), por bactérias (Agrobacterium) e por outros organismos, porém, com 

mecanismos diferentes do utilizado por M. incognita (Ferraz e Monteiro, 2011).  

As plantas de tomate quando atacadas severamente por Meloidogyne sp., 

apresentam aspectos clorótico, redução no crescimento, sistema radicular 

completamente desregulado e com poucas raízes e grande quantidade de galhas, 

reduzindo a quantidade e a qualidade dos frutos. Caso a infestação ocorra no 

estádio de plântula, estas podem morrer quando realizado o transplante para o 

campo, as plantas sobreviventes tem a sua frutificação afetada tanto na quantidade 

como na qualidade. A formação de galhas nas raízes do tomateiro reduz a absorção 

de água e nutrientes do solo, provocando deficiência mineral e perda de 

produtividade (Vale et al., 2013).  

2.3 Métodos de Controle  

 A melhor forma de evitar perdas com fitonematoides é promover a realização 

do controle preventivo sempre que possível. Esta técnica consiste em utilizar áreas 

não infestadas e evitar a entrada de nematoides nesta área, empregando mudas 

sadias e utilizando equipamentos limpos. Caso ocorra a infestação nas áreas 

plantadas, outras medidas de controle devem ser tomadas. (KARSSEN, 2002; 

SASSER; CARTER, 1985). O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
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(MAPA) vem incentivando os produtores a utilizar produtos biológicos, que 

correspondem ao emprego de microrganismos antagônicos aos nematoides, 

normalmente fungos e bactérias (BRASIL, 2013). 

 Outra possibilidade para o controle de fitonematoides é a utilização de 

cultivares resistentes ou tolerantes. As cultivares resistentes foram descritas por 

Parleviet (1997) como plantas com capacidade de suprimir, retardar ou prevenir a 

entrada, crescimento e desenvolvimento do patógeno em seus tecidos. Já as 

tolerantes suportam a doença, sem ocorrer perdas severas na produtividade e na 

qualidade. Ou seja, os nematoides podem penetrar na planta, mas não afetam de 

maneira muito severa. 

 Um método bastante utilizado para a redução populacional de fitonematoides 

é a utilização de controle químico, que corresponde ao emprego de substancias 

nematicidas, geralmente de origem sintética, podendo atuar de forma sistêmica ou 

por contato. Entretanto após o estabelecimento da cultura e a infestação da área 

pelo nematoide, a utilização de controle químico infelizmente representa a 

possibilidade economicamente mais viável para reduzir as perdas causadas pelos 

nematoides (CAMPOS et al, 2012). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Fundação Shunji 

Nishimura de Tecnologia em Pompéia/SP. 

Para produção do inóculo foram utilizadas raízes de tomateiro cultivado em 

vaso, com população conhecida de Meloidogyne incognita. Assim, as raízes foram 

coletadas, cuidadosamente lavadas e cortadas em pedaços de, aproximadamente, 

2,5 cm de comprimento. Em seguida foram trituradas em liquidificador por 15 

segundos, usando solução de hipoclorito de sódio 0,5%. A suspensão de 

nematoides foi passada em peneiras com tela de 20 mesh, 200 mesh e 500 mesh, 

sobrepostas. O material que ficou retido na peneira de 500 mesh foi coletado em um 

erlenmeyer de 250 mL e a população foi padronizada para 1000 nematoides (ovos + 

junevis) por mL de suspensão. 

As mudas de tomateiro cv. Santa Cruz Kada, foram produzidas em bandeja 

de isopor de 128 células contendo substrato Bioplant® e mantidas por 27 dias em 

ambiente coberto por sombrite 50%, e irrigadas periodicamente (Figura 1). 

 

Figura 1-  Mudas de tomateiro Santa Cruz Kada utilizadas no experimento. 

As mudas transplantadas para vasos contendo solo composto esterilizado, de 

uma mistura de 49% de areia grossa, 49% de latossolo vermelho e 2% de composto 

orgânico. Após o transplantio das mudas estas receberam a inoculação dos 

nematoides através da aplicação de 4 mL da suspensão de nematoides preparada 

anteriormente, totalizando-se o inóculo de 4.000 nematoides (ovos+juvenis) por 

planta. 

Em seguida procedeu-se a aplicação dos tratamentos nas seguintes 

dosagens da Tabela 1. 
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Tabela 1- Descrição dos tratamentos. 

Nº 
Trat. 

Tratamentos Concentração 

1 Testemunha  Sem produto 

2 BS1+WF 
Bravo Solo – 0,8 mL/pl + 6 X 0,4 mL a 

cada 10 dias + White Fire 0,3 mL/planta 

3 BS2+WF 
Bravo Solo – 1,6 mL/pl + 6 X 0,8 mL a 

cada 10 dias + White Fire 0,3 mL/planta 

 

Para a quimigação foi utilizado um volume de calda de 50 mL por vaso e de 

acordo com as concentrações dos produtos por planta indicadas nos tratamentos 

estudados, sendo as aplicações em cobertura feitas a cada 10 dias. 

O experimento foi em um delineamento inteiramente casualizado, com 7 

repetições por tratamento (Figura 2). 

Durante a condução do experimento foram avaliados os seguintes: 

 Biometria das plantas a cada 15 dias (15-30-45-60-75 dias): altura (H), 

número de folhas (NF),  

 Diâmetro do colo da planta (aos 45, 60 e 75 dias) (D); 

 Florescimento aos 45, 60 e 75 dias (NFlr) 

 Número de frutos aos 45, 60 e 75dias (NFR) 

 Índice de vegetação por diferença normatizada (NDVI), aos 30, 45,  60 e 75 

dias, utilizando o equipamento Green Seeker (Trimble), calculado pela 

(equação 1): 

NDVI = NIR – R,  
         NIR + R  

Onde: 
NIR – Banda do infravermelho próximo 
R – Banda do vermelho 
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Figura 2. Imagens da montagem e condução do experimento com os produtos Bravo Solo e 
White Fire. 

  

  



16 
 

 

 

 

Figura 3- Imagens da montagem e condução do experimento. 

 

Após 75 dias da inoculação as mudas e finalizadas as aplicações dos 

tratamentos os vasos foram separados por tratamentos e abertos. Separou-se a 

parte aérea das plantas e as raízes cuidadosamente para a retirada de todo o 

sistema radicular desenvolvido. Estas foram também cuidadosamente lavadas em 

água corrente de torneira sem danificar as radicelas ou eliminar as massas de ovos 

nas galhas. Após, o material foi levado para o Laboratório de Nematologia da Fatec, 

onde foram realizadas as seguintes avaliações: 

 Peso fresco da parte aérea (PFpa); 

 Peso fresco das raízes (PFR); 

 Peso dos frutos na abertura dos vasos (PFrt); 

 Número de galhas nas raízes (NG); 

 Cálculo do Índice de Galhas (IG), conforme Taylor e Sasser (1978); 

 Extração dos nematoides das raízes e determinação da População 

Final (PF); 

 Cálculo do Fator de Reprodução (FR) obtido pela (equação 2) : 

FR = Pf/Pi, 
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 onde: 

Pf – população final do nematoide obtida da extração das raízes das plantas 

na avaliação do experimento; 

Pi – população inicial do nematoide, ou seja, aquela que foi inoculada (4.000 

ovos+juvenis). 

 

 Relação PF/Peso total da planta (NP) 

 Relação PF/Peso fresco da raiz (NGR) 

Os dados dos tratamentos foram analisados para todos os fatores e as 

médias foram comparadas pelo teste de Scoot Knoot, a 5% e 1% de significância. 

Para as, análises, estatísticas foi utilizado o programa computacional SISVAR 5.6.  

  



18 
 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO  

O primeiro ponto a destacar nos resultados do experimento foi a observação 

de que 4 mudas, das 7 repetições do tratamento 3 (dobro da dosagem de BS), 

morrem após dois dias da primeira aplicação dos produtos (Figura 4). A causa da 

morte deve estar ligada à lesão provocada pelo produto no colo da planta, causando 

seu tombamento, na metodologia de irrigação de superfície utilizada. Como todos os 

casos coincidiram no mesmo tratamento (3) há uma evidência muito forte de que o 

problema foi devido à alta dosagem dos produtos em contato direto com o colo da 

planta. Tal fato chama a atenção de que se deve tomar cuidado com a utilização de 

dosagens maiores dos produtos em plantas jovens que podem não suportar a ação 

direta deles sobre seus tecidos mais tenros, levando-os à necrose e até à morte da 

planta (muda). Estas mudas tiveram que ser substituídas para a continuação do 

experimento. 
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Figura 4- Efeito do tratamento 3 (dosagem dobrada) sobre as mudas de tomateiro, mostrando o dano 

físico encontrado. 

Os resultados em relação às avaliações nematológicas são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2- Efeitos de diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White Fire sobre o controle de 
Meloidogyne incognita no tomateiro, analisando-se os seguintes parâmetros: População Final 
(PF), Fator de Reprodução (FR), Porcentagem de Redução dos Nematoides nos Tratamentos 
(%R), Número de Galhas (NG), Índice de Galhas (IG), relação PF/Peso Total da Planta (NP = 
nematoides recuperados por grama de planta) e relação PF/peso fresco total das raízes (NGR = 
nematoides recuperado por grama de raiz). 

 

Tratamento Produto PF FR %R NG IG NP NGR 

T1 – Tetemunha sem 19.105 a 4,77 a 0 876 a 5,0 a 153,3 a 785 a 

T2 – Dose 1 BS1+WF 13.866 b 3,46 b 27,4 695 a 4,8 a 52,19 a 248 a 

T3 – Dose 2 BS2+WF 10.070 b 2,51 b 47,3 364 b 4,2 b 121,5 a 420 a 

CV% - 36,26 20,52 - 10,45 5,54 20,18 14,12 

F - * * - ** * ns ns 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, sendo: F - ** - significativo a 1% e * - 

significativo a 5%. ns – não significativo 

Para a análise estatística: 

PF – dados transformados para (X)
0,5

 

FR – dados transformados para (X)
0,5

 

NG – dados  transformados para Log (X+1) 

IG – dados transformados para (X)
0,5

 

NP - dados transformados para Log (X+1) 

NGR - dados transformados para Log (X+1) 

 

Conforme a Tabela 2 diferenças significativas foram observadas para PF, FR, 

NG e IG entre os tratamentos estudados. Aqueles que receberam os tratamentos 

com BS e WF foram significativamente diferentes da testemunha para os parâmetros 

PF e FR em ambas as dosagens dos produtos, não havendo diferenças 

significativas entre elas. Já para os fatores NG e IG, apenas o Dosagem 2 foi 

significativamente diferente da testemunha. A redução significativa da população 

final de nematoides recuperados nos tratamentos com os produtos foram, em média, 

de 27,4% para a dosagem 1 e de 47,3% para a dosagem 2. A Figura 5 ilustra melhor 

o efeito significativo na redução dos nematoides nos tratamentos  

Contudo, a quantidade de nematoides recuperados e fator de reprodução ao 

final do experimento foram considerados elevados para todos os tratamentos, o que 
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pode ser observado pela presença de galhas nas raízes das plantas em todos os 

tratamentos (Figura 6).   

 

Figura 5- Efeito dos produtos Bravo Solo e White Fire na redução os nematoides em 
tomateiros, sendo T2-Dose1 (BS1+WF) e T3-Dose2 (BS2+WF). PF – média da população 
final de nematoides recuperada por sistema radicial do tomateiro nos tratamentos 
estudados. 

 

 

 

 

Figura 6- Imagens das raízes dos tomateiros nos diferentes tratamentos mostrando a 
presença de galhas em todas as raízes, porém com melhor desenvolvimento do sistema 
radicular na Dosagem 1 de BS e WF, tratamento 2. 
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Quando analisada a recuperação de nematoides em relação aos parâmetros 

da planta, para NP e NGR, embora não se tenha observado diferença significativa, o 

tratamento 3 (dosagem 2) apresentou dados piores do que a dosagem 1, 

corroborando com o apresentado no início dos resultados que, a dosagem dobrada 

afetou o desenvolvimento das plantas. 

 Estas observações indicam que a dosagem ideal para o controle obtido dos 

nematoides e para não afetar o desenvolvimento das plantas se encontra entre as 

duas dosagens estudadas, o que demanda novos estudos para esta comprovação. 

A seguir são apresentados os dados referentes às análises biométricas das 

plantas nas Tabelas 3 a 7. 

Tabela 3-  Efeitos de diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White Fire sobre o controle de 
Meloidogyne incognita no tomateiro, analisando-se os seguintes parâmetros: Altura das 
plantas aos 15, 30, 45, 60 e 75 dias (H15, H30, H45, H60 e H75) 

Tratamento H15 (cm) 

 

H30 (cm) H45 (cm) H60 (cm) H75 (cm) 

T1 – Testem. 19.5 a 32,0 a 60,4 a 92,0 a 102,4 a 

T2 – BS1+WF 20,8 a 32,8 a 62,1 a 109,2 a 122,7 a 

T3 – BS2+WF 19,8 a 28,5 a 55,4 88,2 a 102,8 a 

CV% 6,36 17,7 26,4 28,08 28,2 

F ns ns ns ns ns 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, sendo: ns – não 
significativo. 
Para a análise estatística: dados sem transformação 
 
Tabela 4-  Efeitos de diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White Fire sobre o controle de 

Meloidogyne incognita no tomateiro, analisando-se os seguintes parâmetros: Número de 
Folhas aos 15, 30, 45, 60 e 75 dias (NF15,NF30, NF45, NF60 e NF75) 

 

Tratamento NF15  NF30 NF45 NF60 NF75 

T1 – Testem. 5,2 a 7,7 a 17,2 a 27,4 a 31,4 a 

T2 – BS1+WF 5,4 a 7,5 a 15,2 a 25,0 a 27,0 a 

T3 – BS2+WF 6,1 a 7,2 a 13,0 a 20,5 a 23,5 a 

CV% 9,26 16,56 22,58 29,79 29,81 

F ns ns ns ns Ns 
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Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, sendo: ns – não 
significativo. 
Para a análise estatística: dados transformados para (X)

0,5
 

 
Tabela 5- Efeitos de diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White Fire sobre o controle de 

Meloidogyne incognita no tomateiro, analisando-se os seguintes parâmetros: Número de 
Flores e Diâmetro do Colo da Planta aos 45, 60 e 75 dias (NFlr45, NFlr60, NFlr75, D45, 
D60, D75) 

 

Tratamento NFlr45 NFlr60 NFlr75 D45 (mm) D60 (mm) D75 (mm) 

T1 – Testem. 0,7 a 1,7 a 5,5 a 7,3 a 9,2 a 10,1 a 

T2 – BS1+WF1 1,0 a 1,7 a 7,1 a 8,1 b 11,2 a 11,5 a 

T3 – BS2+WF2 0,2 a 1,0 a 4,7 a 6,5 a 10,3 a 10,7 a 

CV% 52,11 50,70 39,03 7,36 9,73 10,08 

F ns ns ns * ns ns 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, sendo: ns – não significativo. 

Para a análise estatística: dados transformados para (X)
0,5

 

 

Tabela 6- Efeitos de diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White Fire sobre o controle de 
Meloidogyne incognita no tomateiro, analisando-se os seguintes parâmetros: Número de 
Frutos (NFR) aos 60 e 75 dias e NDVI aos 30, 45, 60 e 75 dias. 

Tratamento NFR60 NFR75 NDVI30 NDVI45 NDVI60 NDVI75 

T1 – Testem. 4,1 a 5,5 a 0,73 a 0,70 a 0,55 a 0,46 a 

T2 – BS1+WF1 5,4 a 7,1 a 0,71 a 0,66 a 0,53 a 0,48 a 

T3 – BS2+WF2 3,7 a 4,7 a 0,68 a 0,61 a 0,59 a 0,48 a 

CV% 39,18 39,03 10,96 14,59 24,24 26,67 

F ns ns ns ns ns ns 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, sendo: ns – não significativo. 

Para a análise estatística: NFR - dados transformados para (X)
0,5

, NDVI – dados sem transformação 

 

Tabela 7- Efeitos de diferentes dosagens dos produtos Bravo Solo e White Fire sobre o controle de 
Meloidogyne incognita no tomateiro, analisando-se os seguintes parâmetros: Peso Fresco 
das Raízes (PFR), Peso dos Frutos (PFrut) e Peso Fresco da Parte Aérea (PFpa) aos 75 
dias. 

Tratamento PFR (g) PFrut (g) PFpa (g) 

T1 – Testem. 51,74 a 183,7 a 169,2 a 

T2 – BS1+WF1 57,32 a 245,0 a 207,9 a 
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T3 – BS2+WF2 42,75 a 238,2 a 153,6 a 

CV% 26,61 40,16 23,88 

F ns ns ns 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, sendo: ns – não significativo. 

Para a análise estatística: dados transformados para (X+0,5)
0,5

 

 

 Para os parâmetros biométricos das plantas, apenas para o fator diâmetro do 

colo da planta aos 45 dias (D45) foi encontrada diferença significativa entre os 

tratamentos. Neste caso, o tratamento 2 (BS1+WF) foi significativamente diferente 

dos demais tratamentos em nível de 10% de significância, apresentando um maior 

desenvolvimento das plantas.  

Há uma forte evidencia que os tratamentos confrontaram o nematoide, mas 

não interferem no crescimento vegetativo do tomateiro, tratamento 2 (BS1+WF), 

sobre a testemunha e o tratamento 3, ou seja, há uma indicação forte de que o 

produto promoveu o maior desenvolvimento das plantas. Praticamente o tratamento 

2 apresenta dados superiores em todos os parâmetros utilizados, como pode ser 

observado na Figura 6 anterior, em que o sistema radicular da planta deste 

tratamento está mais desenvolvido. Como apresentado nas tabelas o mesmo 

acontece para a altura das plantas (H).  
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5 CONCLUSÃO 

Os produtos Bravo Solo e White Fire promoveram uma significativa redução 

na multiplicação dos nematoides nas raízes do tomateiro nas dosagens estudadas; 

Esta redução na multiplicação do nematoide foi de 27,4% para a dosagem 1 e 

de 47,3% para a dosagem 2, neste experimento; 

. 
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