Identificação e quantificação
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Agricultor determina
quais os microrganismos
que ele tem interesse de
monitorar

Em seguida, escolhe
quais são os talhões
que serão analisados

É então retirada
amostras de solo que
são enviadas para
nosso laboratório

Em 60 dias entregamos
o relatório e realizamos
uma reunião com nosso
time de especialistas
para tirar dúvidas

Parte da amostra é
criopreservada para
análises futuras

Dot Solo

Primers para
gênero e variante

Quantificamos mais de
30 MOs através de qPCR

Entrega com resultados
comparativos por talhão

Inteligência de dados
para manejo biológico
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Protocolo & Método
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Resultado
entregue em
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33556
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1 - Análise comparativa entre
talhões do cliente e de outras
fazendas monitoradas pela
Doroth;

2 - Análise espacial: distribuição
dos organismos alvo na fazenda;
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Pivô 120
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Área 02

3 – Indicação de manejo
biológico por talhão

Análise comparativa entre as quantidades de organismos monitorados nos talhões do
cliente contra talhões monitorados de diferentes fazendas.
Fusarium oxysporum
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Análise por organismo alvo quantificado, disposição
espacial dos níveis do organismo por talhão
Fusarium oxysporum
Legenda
Distribuição e classificação dos talhões por quantidade de células g solo -1 :
Até 32.305 (Baixo)
De 32.306 até 68.598 (Médio)
De 68.599 até 122.491 (Alto)
A partir de 122.492 (Alto)
Abaixo do limiar de detecção (≤ 6.981)

Considerações
O gráfico de cores em degrade ilustra a concentração do
organismo patógeno alvo dentro da fazenda. Quanto mais
claro menos células por grama de solo e quanto mais
escuro mais células.
Dentre os talhões monitorados, Fusarium oxysporum foi
identificado acima do limiar de detecção em todos os
talhões monitorados. Sendo, 3 (Baixo); 3 (Médio); 9 (Alto).

Recomendação de Manejo por Talhão
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Fusarium oxysporum: fungo fitopatogênico causador da
murchidão em muitas culturas vegetais como soja, algodão,
tabaco, bananas, café e cana-de-açúcar.
Manejo biológico:
Isolados B. subtilis, B. firmus e B. amyloliquefaciens possuem
potencial para serem explorados como agentes de biocontrole:
Inibição do desenvolvimento micelial de
F. oxysporum e
diminuição da germinação de esporos (Dorighello, 2017).
Estudos sugerem o uso de espécies de Bacillus no controle da
Murcha do fusário. Estas bactérias mostraram potencial
antagônico através da produção de metabólitos capazes de
reduzir o crescimento de micélio fúngico de Fusarium oxysporum
para proteção das plantas em tratamento de sementes (Milanesi,
2013).
Thichoderma ssp. têm sido um dos principais microrganismos
utilizados no controle de Fusarium. Este fungo possui elevada
capacidade competitiva no solo e pode controlar o patógeno por
meio de antibiose e micoparasitismo (Silva, 2019).
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Gráfico de potencial de melhora. Quanto mais escuro a área do gráfico, maior o potencial de melhora, e quanto mais claro,
menor. A distribuição dos talhões no gráfico permite-nos visualizar em qual potencial de melhora ele está situado e
consequentemente inferirmos quanto o manejo será eficaz na melhoria de performance.

+

Valores variam em uma escala de +++++ (maior
potencial) a + (menor potencial). Quanto maior,
melhor o custo benefício entre investimento e
melhora.

Clientes

+ 21 fazendas

+ de 26 mil hectares
monitorados
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