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Avaliação do glifosato na interação entre Phakopsora paehyrhizi 
e G/yeine max por meio do ácido chiquímico. I: Efeito preventivo. 
Malallo, MB1; Franco, DAS1; Cerdeira, AL2; Moura, MAM1; Almeida, 
SDBl; Gazziero, DLP3; Soares, RM3. 1 Laboratório da Ciência das 
Plantas Daninhas, Instituto Biológico, Campinas, SP. CEP 13092·543; 
2Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, SP; 3Embrapa Soja Londrina, 
PRo matallo@biologico.sp.gov.br. Evaluation of glyphosate in the 
interaction between soybean rust and soybean yield through the 
shiquimic acid. I: Prevention effect. 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito preventivo do glifosato no 
controle da ferrugem asiática (Phakopsora paehyrhizl) da soja trans· 
gênica e monitorar as alterações fisiológicas por meio do ácido chiquí
mico. O experimento foi realizado com a soja cv. BRS 243RR em deli
neamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A se
meadura foi feita em 14/11 /07 e as aplicações em 30 e 53 dias após 
a germinação (DAG). Os tratamentos foram: 30 DAG - 1) Roundup 
Ready (RR) a 1,11; 2) RR a 2,22; 3) RR a 4,44 p.c. L.ha·1; 53 DAG-
4) RR a 1,11 ; 5) RR a 2,22; 6) RR a 4,44; 7) Cobra + Roundup 
Transorb (RT) (0,4 + 1,11); 8) Cobra + RT (0,4 + 2,22); 9) Cobra + RT 
(0,4 + 4,44); 10) Cobra 0,4; 11) RT 1,11 L.ha-1; 12) Priori Xtra + 
Nimbus (0,3 L.ha·1 + 0,5% v/v); 13) Testemunha. A avaliação da seve
ridade da doença foi realizada em 85 DAG, empregando-se escala de 
notas. A severidade média não diferiu estatisticamente entre trata
mentos, exceto no tratamento 12, que foi eficiente no controle da 
doença. Nenhum tratamento com glifosato provocou o acúmulo do áci
do chiquímico ou intoxicação nas plantas, confirmando ser uma opção 
segura fisiologicamente, apesar de não atuar como agente fungicida. 
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Comparação de fungicidas no controle da ferrugem da soja no 
Mato Grosso em época normal de cultivo. Machado, AQ1; Cassetari 
Neto, D2; Andrade Júnior, ER3; Vidotti, ED2; Rivelini, VE2; Garcia, 
AR2; Oliveira, AS1. 1 UNIVAG, Várzea Grande MT. 2UFMT, Cuiabá, MT. 
3IMA, Primavera do Leste, MT. E-mail: machadoaq @terra.com.br. 
Comparison of fungicides on soybean rust control on Mato Grosso in 
normal season. 

Com o objetivo de avaliar fungicidas para o controle da ferrugem em 
soja sob baixa pressão de inóculo na safra 2008-2009, foi instalado 
experimento no município de Jaciara, sobre soja M-Soy 8527 cultivada 
em 04/11/2008. Foram comparados 15 fungicidas aprovados na 
reunião para recomendação de tecnologias para a cultura da soja na 
safra 2008/2009, em duas aplicações (inicio da fase reprodutiva e 
inicio da granação). As menores severidades da ferrugem foram pro
porcionadas pelos fungicidas ciproconazole + picoxystrobin, ciproco
nazole + azoxystrobin, ciproconazole + trifloxystrobin, tebuconazole + 
trifloxystrobin e flutriafol + tiofanato metílico. Estes tratamentos 
relacionaram-se a um ganho médio em produtividade da ordem de 
52,5%,44,7%,44,6%,44,1% e 22,2%, respectivamente. 
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Avaliação do glifosato na interação entre Phakopsora paehyrhizi 
e G/yeine max por meio do ácido chiquimico. 11: Efeito curativo. 
Matallo, MBl; Franco, DASl; Cerdeira, AL2; Moura, MAM1; Almeida, 
SDB1; Gazziero, DLP3; Soares, RM3. lLaboratório da Ciência das 
Plantas Daninhas, Instituto Biológico, Campinas, SP. CEP 13092-543; 
2Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, SP; 3Embrapa Soja Londrina, 
PRo matallo@biologico.sp.gov.br. Evaluation of glyphosate in the 
interaction between soybean rust and soybean yield through the 
shiquimic acid. I: Curative effect. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito curativo do glifosato no 
controle da ferrugem asiática da soja e monitorar as alterações fisioló
gicas por meio do ácido chiquímico. O experimento foi realizado com 
a soja cv. BRS 243RR em delineamento inteiramente casualizado, 
com quatro repetições. A semeadura foi feita em 05/12/07 e as aplica
ções em 33, 49, 50 e 67 dias após a germinação (DAG). Os tratamen
tos foram: 49 DAG - 1) Roundup Ready (RR) a 1,11; 2) RR a 2,22; 3) 
RR a 4,44 p.c. L.ha·1; 33 DAG - 4) RR a 1,11 ; 5) RR a 2.22; 6) RR a 
4,44; 7) Cobra + Roundup Transorb (RT) (0,4 + 1,1 1); 8) Cobra + RT 
(0,4 + 2,22); 9) Cobra + RT (0,4 + 4,44); 10) Cobra 0,4; 11) RT 1,11 
L.ha·1; 12) Priori Xtra + Nimbus (0,3 L.ha·1 + 0,5% v/v); 13) 
Testemunha; 50 e 67 DAG . 14) RR (1,11 + 1,11 L.ha·1). A avaliação 
da severidade da doença foi realizada em 93 DAG, empregando-se 
escala de notas, e o teor de ácido chiquímico, segundo Matallo et aI. 
(2006). Pela observação da seve ridade média da doença, constatou
se que apenas o tratamento 12 foi eficiente. Nenhum tratamento com 
glifosato provocou o acúmulo do ácido chiquímico, intoxicação nas 
plantas ou atuou como agente fungicida. 
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Eficiência do controle qUlmlco da ferrugem da soja no Mato 
Grosso em época normal de cultivo. Machado, AQ1; Cassetari Neto, 
D2; Andrade Júnior, ER3; Vidotti, ED2; Rivelini, VE2; Garcia, AR2. 
lUNIVAG, Várzea Grande MT. 2UFMT, Cuiabá, MT. 3IMA, Primavera 
do Leste, MT. E-mail: machadoaq@terra.com.br. Efficiency of chemical 
control of soybean rust on Mato Grosso in normal season. 

Com o objetivo de avaliar fungicidas para o controle da ferrugem em 
soja sob baixa pressão de inóculo, foi instalado experimento no muni
cípio de Jaciara, sobre soja M·Soy 8527 semeada em novembro de 
2008. Foram comparados 14 tratamentos, incluindo fungicidas regis
trados e moléculas em avaliação para o controle da ferrugem, aplica
dos no início da fase reprodutiva e início da granação. As menores se· 
veridades da ferrugem foram proporcionadas pelos fungicidas 
prothioconazole+trifloxystrobin, ciproconazole+azoxystrobin, ciproco
nazole+trifloxystrobin , metconazole+pyraclostrobin, epoxiconazole 
+pyraclostrobin e tebuconazole (125g ia/hal o Estes tratamentos 
relacionaram-se a um ganho médio em produtividade da ordem de 
43,5%, 25,1%, 33,6%, 28,7%, 27,5% e 21,7%, respectivamente. 
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