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Pragas: Nematóides, Lagartas, Larvas, Brocas, é promotor
crescimento das plantas, reduz nematoides do solo, 
causa desequilíbrio a microbiota do solo e é de fácil 
aplicação.



Composição: 
Bacilus subtilis, megaterium, 
pumilus, velezensis e 
thuringiensis, trichoderma
asperellum e paecilomyces
lulacinus.



Atividade antagónica de Bacillus subtilis contra Colletotrichum falcatum, Colletotrichum
gloesporoides, Rhizoctonia sp y Phytium sp, patógenos associados de plantas de Saccharum
officinarum (Cana de Açúcar)

Podridao Vermelha  (Colletotrichum
gloesporoides Associada a BROCA



Atividade antagônica de Bacillus thurigiensis e 
Bacillu subtilis sobre a Podridão Vermela da 
Cana.



Atividade Antagônica de Bacillus subitilis contra Rhizoctonia sp (Mancha 
Marrom Gramados, Queima da Saia Alface, Podridão radicular Tomate –
Mela do Tomate)



Trichoderma - hiperparasita- ação parasítica 
sobre o fitopatógeno Rhizoctonia (EMBRAPA, 
2018).



Trichoderma Ação 
parasítica sobre  
Nematóides das galhas







Composição: Beauveria
bassiana, Metarhizium
anisopliae,Trichoderma
harsianum, Bacillus
subtilis, velezensis e 
Thuringiensis.



Atividade antagônica de Bacillus thurigiensis e 
bacillus Subtilis sobre Antracnose (C. 
gloesporoides.)



RESULTADOS (Soja)

Doença Severa da Soja: 
Rhizoctonia Solani e Fusarium Sp

Efeito na Testemunha: Perda 
Total da Lavoura

Produtor: Timóteo Fischer – Rio 
Grande do Sul



RESULTADOS
Tratamentos Linha Bacismatch para 
Conter a doença

1. Fase Vegetativa ( Alto Propelido no solo 
com gotas grossa, 150 Litros por hectare)

Bacismatch Solo 300 ml + Aviva 300 ml

2.   Fechamento da Linha  (Via Foliar)

Bacismatch Folha 300 ml + Aviva 300 ml

Testemunha
(Perda Total)

Bacismatch



Depoimento Fertplan Luiz Carlos Moura:
O Bacismatch Conteve os Fungos na área de forma
muito eficiente, além do mais diminuiu o inóculo de
Ferrugem, controlou Percevejos e lagartas.



Depoimentos de Produtores Rurais







Cigarrinha no Milho

• As estratégias de controle recomendadas contra Dalbulus maidis têm sido associadas a
inseticidas químicos sintéticos, controle cultural, bem como o uso de variedades de
milho resistentes.

• Resultados presentes na literatura têm divulgado eficiência de controle acima de 80%
para determinados inseticidas, com destaque para neonicotinóides e piretróides via
tratamento de sementes (Martins et al. 2008), bem como sua aplicação adicional via
pulverização foliar (Albuquerque et al. 2006).

• Todavia, devido ao alto custo de aquisição, capacidade migratória e de ré-infestação
dessa praga (o que gera maior número de aplicações) e, principalmente, risco de
evolução genética de resistência aos inseticidas, o controle químico não tem sido
verificado, em certos casos, como a melhor solução (Perfecto 1990, Toffanelli & Bedendo
2002, Oliveira et al. 2007).



E aí, o quê fazer ?
❑ Fungos entomopatógenos podem conquistar espaço no portfólio de produtos para

proteção de plantas de milho contra D. maidis, devido aos valores de eficiência
semelhantes aos de inseticidas sintéticos (Toledo et al. 2007, Silva et al. 2009, Sandhu et al.
2012).

❑ Além disso, técnicas que priorizem a persistência e aumento de eficiência desses agentes
microbiológicos devem ser testadas para contribuir com a utilização de mico-inseticidas
mais adaptados a fontes de estresse abiótico, sob condições de campo.

❑ Potencializador Aviva de Produtos Biológicos como a Linha Bacismatch







AVIVA

-> Matérias primas: 

água, ureia, molibidato de 
sódio, substâncias húmicas, 
alguns segredos de tecnologia 
e aminoácido especial ativador 
da Linha Bacismach.

+ Benefícios Principal 
Potencializa, Ativa, Auxilia, 
Produtos biológicos



O uso do fungo Metarhizium anisopliae, como alternativa de
controle de Dalbulus maidis em plantios de milho, apresentou
semelhante eficiência de controle ao inseticida
Tiametoxam+Lambdacialotrina;

RIBEIRO, JULIANO MILHOMEM,2018

Metarhizium
Isolado teve um 
residual maior 



Sinergismos

A combinação de B. bassiana e M. anisopliae foi eficaz no controle da mosca-branca na parte 

inferior das folhas de alface; 

Ríos Da Silva, R.; Vargas-Flores, J.; Sánchez-Choy, J.; Oliva-Paredes, R.; Alarcón-Castillo, T.; Villegas, P.P.P. 2020. Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae como controladores compatibles y eficientes de insectos plaga en cultivos acuapónicos. Scientia Agropecuaria
11(3): 419-426.



Bacismatch Folha 500 ml + Aviva 500 ml



Resultados Milho (D. maidis/Cigarrinha)
Bacismatch Folha 500 ml + Aviva 500 ml









- Ascophyllum nodosum

- Citocinina, Giberelina e Auxina
- 20 aminoácidos
- Alta cadeia de açúcares
- 28 % Carbono Orgânico Total
- Estimula o crescimento da raiz
- Dá mais produtividade
- Padrão de Estande Homogêneo
- Estimula maior Floração

https://www.google.com/search?q=Ascophyllum+nodosum&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwig0ceN5sDxAhXeD7kGHXiaB1cQBSgAegQIARAx


Bacismatch + Bio Enrayzer



RESUMO

Bacismatch (solo)

Composição: Bacilus subtilis, megaterium, pumilus, 
velezensis e thuringiensis, trichoderma asperellum e 
paecilomyces lulacinus.

Doenças: age no controle biológico DAS DOENÇAS:
Podridão radicular, Phytophthora, FUSARIUM, RIZOCTONIA, 
Murcha, mofo branco, botritis, oídium, mofo cinzento, 
ferrugem asiática, mancha púrpura, PODRIDAO DO 
ABACAXI, MURCHA BACTERIANA...

Pragas:
Nematóides, Lagartas, Larvas, Brocas, é promotor de 
crescimento das plantas, reduz nematoides do solo, não 
causa desequilíbrio a microbiota do solo e é de fácil 
aplicação.



RESUMO

Bacismatch (folha)

Composição: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Trichoderma harsianum, Bacillus subtilis, 
Velezensis e Thuringiensis.

Pragas: Age no controle biológico de PRAGAS; mosca branca, ácaro, BROCA, Lagarta, 
HELICOVERPA, percevejo, tripes, bicho mineiro, moleque da bananeira, cigarrinha da raíz, cigarrinha 
das pastagens, age também no crescimento das plantas e tem função nematicida microbiológico 
para diversas culturas.

Doenças:
Ferrugem, OIDIO, MILDIO, ANTRACONOSE, CERCOSPORIOSE, SEPTORIOSE, PINTA-PRETA, REQUEIMA, 
CERCOSPORIOSE, ALTERNARIA, MOSAICO COMUM, CRESTAMENTO BACTERIANO



OBRIGADO !!


