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RESUMO 

Com a finalidade de verificar o efeito do aditivante microbiológico PSB (bateria 

fotossintetizante) em substratos para a produção de mudas, foi realizado o experimento 

junto a um produtor de mudas de Salto (SP). Adicionou-se 0,2; 0,4 e 1,0 g/L de PSB nos 

substratos HA e HT comercial. Os resultados mostraram que a aditivação não produziu 

nenhum efeito sobre as mudas de tomate híbrido Débora Max. 
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ABSTRACT 

Substrate Addivation with PSB for Tomato transplant production. 

 To verify the effect of microbiologic additivation PSB (photosynthetic bacterium) in 

substrate for tomato transplant production, it was done an experiment with transplant 

producer in Salto (SP). It was added 0,2; 0,4 and 1,0 g/L of PSB into commercial HA and HT 

substrates. The results showed that the additivation did not produce any effect on tomato 

(hybrid Debora Max) transplants. 
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 Conforme Casseres (1984), o tomate é a hortaliça mais importante por sua 

popularidade, sua ampla adaptação às diferentes condições climáticas e pela grande 

quantidade de ingressos no comércio de produtos comestíveis, frescos e industrializados. 

 O tomate é um alimento de baixo valor energético, rico em vitaminas e sais minerais, 

sendo recomendável às pessoas que necessitam de alimentos de fácil digestão, ou que tem 

dieta alimentar (Minami & Haag, 1989), podendo ser utilizado cru ou na forma de conserva 

produzida pelas indústrias. 

 O cultivo em estufas permite um maior controle dos fatores climáticos, contudo o solo 

continua sendo um fator limitante, principalmente com relação a doenças por patógenos de 

solo. A introdução, em 1984, do sistema de bandeja, aliada as técnicas introduzidas pelos 

viveiristas produtores de mudas de essências florestais, fez com que a produção de mudas, 

de um modo geral começasse a se modernizar, aumentando de forma considerável o 

volume de recursos financeiros gerados pelo setor (Minami, 1995). 



A produção de mudas de alta qualidade torna-se estratégica para quem deseja tornar 

mais competitiva sua produção, e aumentar a exportação. Considera-se que 60% do 

sucesso de uma cultura está em implantá-la com mudas de alta qualidade (Minami et al., 

1994).Dentre os sistemas de produção de mudas, o uso de bandejas de isopor tem se 

mostrado eficiente sob diversos aspectos, como economia de substrato e de espaço dentro 

da casa-de-vegetação, menor custo no controle de pragas e doenças, produção de mudas 

de alta qualidade e alto índice de pegamento após o transplante (Oliveira et al., 1993). Neste 

sistema, devido aos cuidados oferecidos na fase inicial da planta, na maioria das vezes tem-

se uma semente originando um planta, otimizando assim o uso das sementes (Minami, 

1995).  

As bactérias fotossintéticas anoxigênicas são largamente distribuídas em ambientes 

aquáticos e terrestres na natureza (Kobayashi et al., 1967). Essas bactérias 

fotossintetizantes crescem favoravelmente em ambientes poluídos criados pela atividade 

humana (Kobayashi et al., 1978). Em geral, essas bactérias são capazes de assimilar CO2 e 

nitrogênio molecular (fixação N2), usando a luz como a fonte de energia. Segundo Kobayashi 

et al. (1995), quando a suspensão da bactéria fotossintetizante é aplicada como fertilizante 

orgânico melhora a produtividade, eleva o nível de açúcar e melhora o sabor, a cor e o 

brilho, mostrados em experimentos com caqui (Kobayashi, 1977). O trabalho tem por 

objetivo verificar o efeito do aditivo biológico do PSB em substrato para produção de muda 

de tomate. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Sitio Santa Cruz, de propriedade do Sr. Makotto Higashi no 

município de Salto, SP, no período de 18 de abril a 14 de maio de 2002. O híbrido usado foi 

Débora Max da Sakata, para culturas tutoradas de tomate. Foi utilizado bandejas de 128 

células e 2 tipos de substratos, Plantmax HA (não aditivado com fertilizante) e Plantmax 

HT (aditivado com fertilizante). O aditivante biológico usado foi o PSB (Photossyntetic 

bacterium) da Enzimac - Indústria Orgânica Ltda.  

O delineamento utilizado foi o de blocos as acaso, 4 repetições e cada parcela 

constituída de uma bandeja com 128 células. Os tratamentos foram: 1. Plantmax  HA; 2. 

Plantmax  HA + 0.2 g de PSB/L;3. Plantmax  HA + 0.4 g de PSB/L; 4. Plantmax  HA + 

1.0 g de PSB/L; 5. Plantmax  HT; 6. Plantmax  HT + 0.2 g de PSB/L; 7. Plantmax  HT + 

0.4 g de PSB/L; 8. Plantmax  HT + 1.0 g de PSB/L. 



As bandejas foram mantidas em estufas de cobertura plástica e irrigadas 

manualmente com mangueira dotada de regulador de bico fino.  

Foram avaliados altura, números de folhas e peso da massa seca da planta, em duas 

épocas, aos 15 dias e 26 dias após a semeadura. 

As médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A aditivação com PSB não influiu no desenvolvimento das mudas, como se vê nas 

tabelas 1 e 2. É possível que o efeito do PSB não tenha se manifestado devido ao tempo 

muito curto de produção das mudas. Também é possível que a diluição do produto tenha 

sido muito baixa (0,2, 0,4 e 1 g/L). 

 Outro aspecto que deve ser considerado na aditivação é o custo do produto, pois, é 

preciso que o ganho em qualidade e/ou produtividade seja suficiente para pagar a 

aditivação. 

 

Tabela 1: Altura das mudas de tomate em duas datas de avaliação, em cm. 

Tratamento Avaliação 3/05 Avaliação 14/05 
1. Plantmax HA 3.11a 16.00 a 
2. Plantmax HA + 0.2 g de PSB/L 3.30 a 17.30 a 
3. Plantmax HA + 0.4 g de PSB/L 3.35 a 17.55 a 
4. Plantmax HA + 1.0 g de PSB/L 3.35 a 18.10 a 
5. Plantmax HT; 2.83 a 16.58 a 
6. Plantmax HT + 0.2 g de PSB/L; 3.12 a 17.28 a 
7. Plantmax HT + 0.4 g de PSB/L 3.26 a 18.50 a 
8. Plantmax HT + 1.0 g de PSB/L 3.21 a 16.43 a 

CV (%) 7.44 9.84 
 

Tabela 2: Peso da massa seca da muda de tomate em duas datas de avaliação 

Tratamento Avaliação 3/05 
Por Planta 

Avaliação 14/05 
P. Aérea                Total 

1. Plantmax HA 0,025 a 0.18 a 0.23 a 
2. Plantmax HA + 0.2 g de PSB/L 0.029 a 0.19 a 0.23 a 
3. Plantmax HA + 0.4 g de PSB/L 0.024 a 0.18 a 0.22 a 
4. Plantmax HA + 1.0 g de PSB/L 0.025 a 0.18 a 0.23 a 
5. Plantmax HT; 0.024 a 0.19 a 0.23 a 
6. Plantmax HT + 0.2 g de PSB/L; 0.025 a 0.18 a 0.24 a 
7. Plantmax HT + 0.4 g de PSB/L 0.023 a 0.19 a 0.22 a 
8. Plantmax HT + 1.0 g de PSB/L 0.028 a 0.16 a 0.20 a 

CV (%) 20.65 10.69 9.83 
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