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Bacillus subtilis 

• Grupo: Rhizobactérias; 

 Promotoras de crescimento; 

Biofungicida; 

Bionematicida. 



Experimento de campo 
Algodão 

• Cultivar BRS 368RF: 

 



Experimento de campo 
Soja 

• Cultivar BRS 368RF: 

 



Resultados 
• Algodão: 



Figura 01: Imagens capturadas do experimento na Fundação Bahia com e sem aplicações de B. subtilis em algodão. A: Sem tratamento; B; quinze aplicações de B. 
Bacillus (2l/ha). 

 



Resultados: 
• Soja: 



FIGURA 5. Aspecto geral de uma das parcelas experimentais de cada tratamento aos 30 dias após a terceira aplicação dos 
produtos. A) Testemunha sem aplicação de produtos para controlar doenças; B) BS-JCO aplicado na dose de 1,0 L ha-1; C) 
BS-JCO aplicado na dose de 2,0 L ha-1; D) BS-JCO aplicado na dose de 1,0 L ha-1 com adição do fungicida Priori Xtra (0,3 L ha-

1); E) BS-JCO aplicado na dose de 2,0 L ha-1 com adição do fungicida Priori Xtra a 0,3 L ha-1. 

 



• O bioproduto BS-JCO, reduz a severidade da ramulária 
e da mancha alvo e aumenta a produtividade do 
algodoeiro.  

• O aumento do número de aplicações do bioproduto BS-
JCO proporciona redução na severidade da ramulária e 
da mancha alvo, e ainda, um aumento na 
produtividade de algodão em caroço por hectare, 
independente da dose de 1,0 ou 2,0 L ha-1.  

• O bioproduto BS-JCO não causa fitotoxidez à cultura do 
algodoeiro e não interfere na qualidade de fibra nas 
doses e metodologias de aplicação avaliadas.  

Conclusões 
 BS-JCO em Algodão 



Conclusões 
B. Subtilis em Soja 

• O bioproduto BS-JCO, nas doses de 1,0L e 2,0L ha-1, 
quando adicionado do fungicida Priori Xtra, 
proporciona maiores produtividades na cultura da soja. 

• A aplicação deste bioproduto, associado ou não ao 
fungicida testado, não causa fitotoxicidez à cultura da 
soja. 

• O bioproduto BS-JCO, nas doses de 1,0 e 2,0 L ha-1 sem 
adição de fungicida, e nas doses de 1,0 e 2,0 L ha-1 
associado ao fungicida Priori Xtra (0,3 L ha-1), reduzem 
a severidade da ferrugem e da mancha alvo na cultura 
da soja.  
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