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I.  lêda C. Mendes 1 , José R.R. Peres 2 , AllertR. Suhet 2  

Milton A.T. Vargas 3  

A expansão da cultura da soja na região dos Cerrados, foi favo 

recida principalmente pela redução dos custos de adubação, através 

da substituição da adubação nitrogeriada pela fixação biológica do 

flitrog&nio. Entretanto alguns fatore, como por exemplo, o uso de 

herbicidas, podem causar prejuízos à nodulação (Kust & Struckmeyer, 

1971; Parker & Dowler, 1976; Deuber et al. 1981). Este trabalho te 

ve como objetivos estudar os efeitos de alguns herbicidas sobre a 

nodulação da soja cultivada em um solo de cerrado. 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa Agropecu5.ria 

dos Cerrados (CPAC) no anà arícõláde 1987/88, em um Latossolo 

Vermelho-Ámarelo (pu = 5,9; 0,9 me/10'0m1 de Al; 2,24 me/100 ml de 
Ca; 3,27 me/bOm], de Ca+Mg; 4,1 ppm de P; 22 ppm dé K e 2,65% de 

matéria orgânica) de textura argilo-arenosa. Essa área vinha sendo 

cultivadá com soja durante 6 anos, e recebeu uma adubação de manu-

tenção no sulco de 80 kg/ha de P 205  e 80 kg/ha de 1( 20 . 
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O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 3 re 

petições constando dos seguintes tratamentos: a) testexminha sem ino 

lação; b) testemunha com inoculação; c) trifluralin sem inoculação 

(667,5 g ia./ha); d) trifluralin com inoculaião (667,5 g i.a./ha); 

e) alachior com inoculação (2,4 kg i.a./ha; f) metolachior com ino 

culação: (2,52 kg i.a./ha); g) metribuzin com inoculação (360 g 

i.a../ha); h) imazaquim com inoculação. (120 gi.a./ha); i) linuron 
com inoculação (900 g 4-.a./ha); j) fenqxan çom inoculação (1,2 kg 

i.a./ha). As dosagens dos herbicidas estão expressas em g ou kg do 

ingrediente ativo (i.a.) por,.h9çtare. Todos os tratamentos foram 

capinados ao longo do ciclq cultural,, para evitar efeitos relacio-

nados à competição com ervas invasoras. 

As .parçelas experimentais possuíam uma área de 36 m 2  (4ntx9m). 

Foi utilizada a cultivar de soja Savana, na densidade de 30 plan-

tas por metro linear., Com espaçamento entre linhas de 0,50 m. A 

inoculação das senientes foi feita utilizando-se as estirpes SEMIA 

5019 (29w) e 587 na dosagem de 1 kg do inoculante para 40 kg de se 

,pente-de soja. A área onde o experimento foi instalado possuía uma 

população de Bradyrhizobium japonicum estabeicida de 10 4  céIulas/ 

g de solo seco (método de.infpçip de. plan,tas,Vincent, 1970). 

A..  aplicação dos herbip.i4as fçi ..jejtuti1ízando-se um pulveri-

zador manual pressurizado por ç0 2,J21 , gt/i), munido de barra 

com 4 bicos tipo leque, núar.o.8 91 .Ç.4,. e.spacados de 0,50 m.. O herbi-
cida trifluralin foi incorporado ...manualmente ao solo antes da se-

meadura, (pré-plantio-incorporado).auma profundidade média de 10 

cm, enquanto os demais foram apliçdos ern.pré-emergêncïa, imediata 

mente após a semeadura. 

Aos 12 dias após a germinação da soja foi avaliado o número de 

nódulos coletando-se 12 plantas por parcela. Na época de floração 

foram avaliados 'o número e peso de nódulos e o peso da parte aérea, 

coletando-se 6 plantas por parcela. A produção de grãos foi avalia 

da colhendo-se uma área útil de 16 xn2  por parcela. As precipita-

ções mensais durante os meses de condução do éxperimento estão na 

Tabela'l. 

HoUve uma redução noiiúmero de nódulos aos 12 dias nos trata-

mentos onde foram aplicados os herbSd&das trifluralin (com e sem 



OCCflI 'lOA CAA A tinA &Ar.rrn • 	J'S'JIOfl 	IVI fllIJfllYlLI ''1 

N9 42, maio/90, 3/4 

inoculação), metolachior e linuron. Porém, na avaliação realizada 

na fase de floraçao, ptaticamente não foram õbsérvadas diferenças 

no número e peso de nódulos entre o traEamento testemunha com ino-

culacão e os trataments oide houve aPlic&ção de herbici&as súe-

ri6ina pbssíel ±eb ação na nodulaçád dãsõjà. Entretanto, 

deW s'St cbsiderado quêL.ártà onde o expertmento foi conduzido 
1

ôsüí 	pbpUlaãoestabé1écida de B.jãôhitum, o que pode ier 
- 

contribuído para que o..èito dos herbicidas sobre a nodulaçao mao 

fosse muito significativo. £ possível que, em áreas cultivSd com 

jia priiSáveze que por constiinte não posuam'iiitS po-

pulação estabe1bcida.de bradiri26bio, és€e'éfeitos possaí mais 

acenuados. 

O número e peso de nódulos na flõrS, no ttatamentdliieátemu-

nha sem inoculação, foram maiores que os do tratamento testemunha 

com inoculaço; mas essas diferenças não se refletiram nas produ-

ções de matéria seca, que foram mais elevadas nos tratamentos com 

inoculação. Nos tratamentos onde houve aplicação do trifluralin 

(com inoculação), imazaquim e alachior, também houve reduções na 

matéria seca da parte aérea em relação à testemunha ccm inoculação. 

Não houve diferenças entre os rendimentos: de grãos do trata-

mento testemunha com inoculação e dos tratamentos com herbicida à 

exceção do metribuzin, cuja produtividade (1.382 kg/ha) foi signi-

ficativamente menor. Isso se deve a efeitos fitotóxicos deste. her-

bicida sobre a cultura, uma vez que não foram observados efeitos 

do mestrto sobre a inoculação. 

Por fim, cabe destacar que os efeitos dos herbicidas sobre a 

nodulação variam em função da cultivar de soja e estirpes de bra-

dirizóbio utilizados bem como dos fatores que afetam ocompôrtamen 

to desses produtos no meio ambiente (principalmente propriedades 

físico-químicas do solo e fatores climáticos). 

TABELA .1. Precipitações mensais (mm) durante o período de dezembro 
de 1987 a maio de 1988, no CPAC, Planaltina, DF. 

Meses 	dez, 	jan. 	fev. 	mar. 	abr. 	maio 

mm 	266;3 	180,1 	279,7 	409,9 	141,9 	7,8 
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