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o Vale do S~o FrQncisce~ principalmente a zona do Sub-

-M~dio, é o local onde mais se cultiva cpbola que ~e um dos prod~

tos de maior expres2~o econ6mic~ para a regi~o. Contude, nesses

últimos anos ~foi constatado que as sementeiras d~ cebola vem sen

do afetadas por ~2~uns pat6genos_ reduzindo o número de mudas e

eonsequentemente result~ndo numa menor quantidade de bulbos por

cada quilo de sement8. Os p~t6gcnos mais enccntrados s~o Fusarium

sp. ~ Pithium e Rhizoctoni~ (CHOUDPU~Y, 1978; C~municaç~opessoal).

Est2 ensaio foi cond~zido em um solo eJ~ssificade como

oxise1 no Campo EXDerimcnt01 de Bebedouro, pertencente ao Centro

de Pesquisa Agr-ope cu.rr ia do Trópico Scm:~··i:'ridoda I:MBRAPA" em

Petrolina, PE" com ~ finalidade de observar o comportamento de

diversos desinfetantes pa~R tratamento de solo de sementeira em

cebola.
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o delineamento experim0ntal usado foi parcelas sub-divi-

didas 8n blocos ao acaso con 12 trat~mentos em 4 repetições,

Os (ksinfetantes cona t i tu i r-am ;:JSparcelas

(2 m x 1 ]1'..) e as cu l.t i vares (B.3.iado Cedo e Amare la Chata -das
-. , . .. .CanarlAsJ as subpar~elas. A sementelr~ fOl felta no dla 20 de

junho de 1977. Os tratamentos de nGmeros 1 e 2 foram aplicados 30

di~s antes do s2meio e os demais foran feitos 7 dias antes do se

Os fungicicéls, . .,.,.prlnClplOS ativos e dosagens usadas foram

os s egu in re s : (1) '.,1 pam. (l\T·_·fv!rotjlditiocarbaméltode s ódio ) 75 mIl

2. (2'\ ,..., '.~m', ,1 r-ape xa oe :Metilisocianato 20% + Dicloropropeno +
~....n ('I ,Dicloropropano ·c, :.'

?g/m-; (4) Brassicrl

- n ' I 2), 'TU m . (3) Bras~icol 75 (75% de PCNB) 15
')

75 (75% de PCNE) ?O g/mL~ (.S) Ne arrt ina Sol~

"ve I (clor,?to d.-; me t ox iet i.Imer-cúr i.c-) 20 r: IT",:; (6) Terraclor Super

X 0,002 11m2: (7) Tcrraclor 10% Sg/m2: (S) Brema(Acetato de Tri

fe n i 1 '.-''"T,an:....o +, H,L\~'.',·T~J'.B) 2 ml,/rn.,2.:, ( g) P .-1 -l- • -l- 1_ __,U1U ,_ _ .rO~lUL0 experlmenLa_ SN-
.)

66C:~,) 10 -t I te "0'
...) I L ) Ill L / Ir ~~ \ ..L 1 J TSOBAC 20 (11) Brema (Acetato

de Tri f'e:lil ostinhc 1- M/'I.NEF)) 4 m1/m2
<'; (12) Tc st cmunha ,

Para v?rificar 3 efici~ncia dos orodutos levou-se em

considcraç~o o st~nrt c tam~nho de mud~s. Os resultados da avalia
-,

ç~~ se encontrap n: ~uadro 1

Uma an~li3( dos dados revela que os desinfetantes .~n'lO

S8 compor-t am vlc -'l(:S"-,·~ manc í.r-a , sendo que os de números 3 e 4 fo

rarn os que aD~es0nt~ram o maior rtano ~s Dud'3.S n~o só no stand

como no tamanhe (P2~) p~ra ambas cultiv2res. Observa-se que a

cultiv~r Amarsl~ rh?t~ das Can~rias(A) se mostrou com mudas

maiores do que ~ cultivar Saia do Cedo(n) no momento da avalia-
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ção. Convém salient~r que a teste~unha não se mostrou diferente

dos demais desinfetantes evidenciando que os mesmos não são fi-
tot6xicos. As duas cultivares tiveram o mesmo comportamento

quanto aos desinfeta~tes utilizados.

Quadro 1. Stand e tamanho de mudas em tratamentos de solo de
sementeira de cebola.

TRATAl'iEi\JTOS S T A N D TAMANHO DE lvJUDAS (em)

B A B

, 209,2 177,2 24,5 2352.L

2 197)5 253:,7 26, O 24~2
3 l35~0 j u 7; '2'\fC tJr> 2100 18,7
4- 7O }7 79

1
7 .::-- 18,,2 17,5

!.J. ~46,0 255,0 27 J) 29,0
6 192,2 21 i{- ~ 7 '27,7 23,5
7 201,2 279,5 27 ) 7 24~O
8 203,2 191,0 27,0 26)5
9 221+,O 219~C 29 ,7 27 ,5

10 223,7 226 ,2 28" 5 22,5
11 22'3,'7 195,0 26, O 22 ,7
12 186)7 240,0 2 9 ,5 '25 ~2


