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riado por dec~ndio, dos meses de janeiro a julho. Na Fig. 2 tamb~m e

CLIMATOLOGIA

ASPECTOS CLIMÁTICOS VERIFlCADOS EM LONDRINA, PR,
DE JANEIRO A JULHO DE 1986

Na Tabela 1 e Fig. -1 sao apresentados os dados de precipita-
ç~o pluviom~trica di~ria em Londrina, PR. A Tab~la 2 e Fig. 2 mostram

os dados de balan~o hídrico segundo Thornttwaite & Mather (1955), se-

apresentada a temper~tura m~dia di~ria, por dec~ndio, para o período

de janeiro a julho.

Os dados clim~ticos obtidos no período de j a n E~ i r o a julho

p e rm i t ('m se faz e r a 1 g u 11S C o m e n t a r 1os sob r e o c u 1 t i vo do g i r d s sol.
PIa n t i o - f e ver e i r (', ver i f i c a - s e que o c o r r e r a m p r e c i p i t é, ç Õ e sem

,
n1-

veiE suficientes, permitindo boas condlções dp germina~ão

e desenvolvi~ento inicial, principalmente para

no período de 10 a 25 de fevereiro •

• Período Vegetativo - as condi~ões de temperatura e precipita~ao pro-

o plantio

porcionaram um desenvolvimento satjsfat~rio no p'~ r t e de

p l a n t a s •

Período reprodutivo- nos meses de mai('-junho ocorreram pequenos
,
in-

dices pluviom~tlicos a temperaturas amena~, que propic:a-

r a rn c o n d í ç o e s favor~veis para a m a t u r a c a o das plantas, bai-

xa incid;nc5a de doen~as e alto teor de ~leo nas sementes.
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TABELA 1 • Precipitacsão pluviom~trica di~ria, em mm, pa.ra o período de
lQ de janeiro a 31 de julho de 1986. EMBRAPA-CNPSo. Londri-
na, PR. 1987.

Mês Abr. Jul.Jan. Fev. Mar. Mai. Jun.Dia

1 O O O O O O O

2 O O 3 O O O O
3 O 9 O O O O u
4 O O O U U U O

5 35 O O O U u 6
6 O O 2 O O O O

7 O O 15 9 4 O O

8 O O 2 O 1 O O
9 O 6 O O 4 O O

10 4 23 2 n 8 O O

11 O O 4 O 4 O O

12 O () 31 O O O O

13 lS O 7 O 50 O O
14 1 12 O O 2 O O

15 2 24 O 6 O O O

16 O 21 O O o O O

17 O 8 O O O O O

18 O O J O 17 O O
19 O 6 21 O 5 O O

20 O 1 O 4 O O O

21 28 43 O 54 2 O 3
22 4 O O 2S O O 1
23 3 24 8 O O O O

24 6 O O O O O O'

2S 7 1 O O 7 O Q

26 12 O O 1 O O O

27 O O O O r: U OJ

28 O 11 O u O O O
29 S O O O O O
30 29 14 O 22 O O

31 16 O 8 O 11

Fonte: IAPAR - Servicso de Agrometeorologia - EAM de Londrin~, PR.
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TABELA 2 • Balan<;o hldrico segundo Thornthwaite & Mather (1955), seria-
do decênclio. Capacidade de de , do solopor a rm a ze n él m e n to agua
de 125 mm, janeiro a jt.:lho de 1986. EMBRAPA-CNPSo. Londri-
na, PR. 1987.

Mês T (Co) P (mm) De f (mm) Exc (mm)

1 25,3 39 8 O
Jan. 2 25,6 18 25 O

3 23,8 209 O O

1 23 ,1 37 1 O
Fev. '2 23, 1 79 O O

3 23, 7 79 O 44

1 22,8 24 O O
Ma r •. 2 23,6 64 O 12

3 22,2 22 O O

1 24,6 9 5 O

Abr. 2 21 ,9 10 6 O

3 20,7 80 O 6

1 19,4 1 7 O O
Mal. 2 20,2 77 O 51

3 18,0 40 O 20

1 15, 5 O O O

Jun. 2 18,9 O 3 O

3 1 7 ,4 O 4 O

1 15, 5 7 3 O .
Ju 1. 2 17, 5 O 6 O

3 15, 7 15 O O

Fonte: lAPAR - Serviço de Ag r om e t e o ro lo g í a - EAM de Londrina, PR.

Alt: 585 m
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LEVANTAMENTO DOS INSETOS-PRAGAS DO GIRASSOL E SEUS INIMIGOS
, .

NATURAIS

Fl~vio Moscardi

,
, ,

" '
I

O levantamento tem como objetivo gerar informaç~es básicas ~
~' ,

sobre a ocorr;ncia, importincia e abundincia de in~etos-pragas do gi- :~~....:' ,
t·rassol e seus inimigos naturais, que possibilitem a definiçio de ~

'novas estrat~gias de pesquisa ou o estabelecimento de aç~es que levem ,~v .,. ,
a um manejo adequado de pragas do giras.sol pelo agricultor. ' 'l~ i·

Este levantamento das pragas do girassol e seus inimigos na i" b I
- t;

turais'teve inicio na safra 1980/81, sendo feito anualmente at~ 1983/ '~
84, em Londrina, PR, sobre o hibrido Contissol. As amostragens foram ~'" o',

?tsemanais e representavam o exame visual das plantas presentes 'em 2 m!
tros de fileira, repetidas 5 vezes ao acaso em cada parcela, e os iu-, t

c:setos eram contados e anotados em fichas especiais, a campo. Por oca~~~;
parcela para:; r;,.

: . l'!' ..,

') ;~:~:..:-. ~:
....\;t;'t

• 1~ ,\1

A lagarta do girassol, ChLosyne Lacinia saundersii, nos qU!~ '~~~.
tro anos de es tudo, foi cons ide rada .a praga de maior impor tância "ã" t~.~. ,.•..
cultura, devido aos danos que causam, tendo apresentado altas popula-I,~:
çoes nos anos de 1980 e 1983 (Tabelas I, 2 e 5). Sua abundância esta-:.·
cional foi variável, em funçio das diferentes épocas de plantio (n2
vembro ou dezembro, janeiro, fevereiro e março), tendo ocorrido na s!
fra ~e 1982/83 os maiores picos populacionais em janeiro (Tabela 5) e,
em 1983/84 em março (Tabela 8). Foi observada a ocorrência do coleõp-;
tero CyoLocephaLa meLanocephaLa, em baixas populaç~es, com exceçio do! ~
experimento semeado em dezembro/80, em que se detectou a presença do
inseto em altas populaç~es, no final do ciclo da cultura. Verificou-i· [

_ • t ('
-se que o potencial de dano deste inseto e b ast an t e elevado. Reg1s-j.~,
trou-se ainda a ocorrência de muitos outros insetos-pragas e predado-~ ~
res, bem como insetos pólinizadores (abelhas e o cole6ptero AstyZU8'~~t

." .~~:

,v:r,:.gatu. ~~nforme as tab~ilas 3 ~ 4 verifica-se que em algumas dt~':1:,;~
çoes a lagarta C.L. 8aunde~8ii nao ocorreu em todo o ciclo da cUltur~.ljl

.I " As t ab.e Las I : ~ registram oa insetos e sua abundância ~.t~:;~

. cional nestes .qua tro anos de estudo, onde se verificam a presença' de) V
, .... : .", 'P,'

.. ,,<, .J"

.- tÓ, :,::;§
':~'~Ir.

sião deste levantamento eram coletadas 40 lagartas por
verificar a incidência de inimigos naturais.

,~ ;
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I
Lagria vi11oaa~ Diabrotioa apecioaa~ Co1aspia sp., diferentes esp~cie~:
de cigarrinhas, pulg~es e formigas. Alguns insetos da soja oco~reram

...•..,:.. '

esporadicamente, tai,s como: Antioaraia gemmataLia~ PaeudopLuaia' "-,
ino1udena, Epinot.ia 'aporema~ geome t rLd eo s , elaterídeos, Cerotoma sp'-,
Dermaptera~ N~8ara viridu1a~ Pie8odoru8 guildinii~ Euachiatu8 hBrOB~

,;~.'-'

Acrosternum sp ; , Edessa meditabunda e Pro::cis sp •. ...~,:".';
.,. .': ~.~:II

A Tabela 9 mostra a relaçio,dos predadores presentes na cu!
tura do girassol, nos quatro anos de estudo,-embora sempre em 'baixas

'.. ;,. ..
'.••. ' ,I

populações.
,,',

Em 1983 observou-se a presença do coleóptero poliniz~~or
AatyZua variegatua no capítulo (Tabelas 4, 5, 6 e 7); em j~neiro~, de
1984 (Tabela 8); devido provavelmente is condiç~es de seca, houve ,uma

" ,~: ~. to' -:'.

alta incid;ncia da mosca branca (Bemisia tabaci). '~~

Em 1981 verificou-se a ocorr;ncia de Idípteros tachinídeos",
paras itando lagartas. com pico de 36%, coinc id i ndo com o período ~':~e

...~.. I

maior intensidade .populacional da praga. Constatou-se um nível depa~: ,
,rasitismo de 48,5% em ovos, 22% em lagartas e de 59% em pupas (Figu

ras 1 e 2) ."\~~:
I

~: Em ovos, o parasitismo foi representado exclusivamente pelo,
microhimenoptero Trichogramma sp., díp~eros tacllinideos em lagartas
(Lespeaiaaffinia e Bupho roo er a f"loridensis) e por várias especLe s .d,e
himenopteros, da família Chalcididae, em pupas de C. 1.. aaundersii. I'

Em 1983, constatou-se a presença do fungo entomógeno
Entomophthora sp •• Metarhiaium anisop1iae e um microsportdeo do g;ne~
ro Nos ~ma em lagar tas. "

Plantas hospedeiras da lagarta do girassol. Ch"losyne Zacinia
, '.,"

saundersii, no Estado do Paranâ.

Com o objetivo de verificar a gama de plantas hospedeiras
da lagarta do girassol. foram realizadas observações periódicas ·em
campos contendo plantas de crescimento expontiheo. antes do plantio.:. .
do girassol. e, posteriormente,n~s imediações de campos degirasso~.,· ..'. ,
Nos anos de 1981 e 1982. foram detectadas como hospedeiras das laga!;
tas de C. 1. aaundersii a~ seguintes plantas: a) família Compositae:

, ~
" Acanthospermum hispidum (carrapicho de' carneiro). Ambrosia poZystachya
\ ;. I

",'j(cravorana), Bidens pitosa (picio. preto), EmiZia eonoh if ol-i a (falsa
" .

,"serra lha) , Ga1insoga parvifZora (faz end eIro ) , He l ianthus annUU8 (giras:'
J "o·· ••• ;~.

I '. ~ ~ • \,
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sol),'Parthenium'hytherophoru8 (losoa 'branca)~ Senecio bra8itiensi8
(maria-mole), sonohue o l erac eue (serralha), Vernonia .sp , (aça peixe).;
Wedetia gtauca 'e W. patudo8a (mal-me-quer); b) famllia L~gumin08ae:
Gt.ycine,ma~ (soja), e c) famllia Ru b La eeae s Richardia braaiLienaia (poai,a t

branca). Dentre todas, observou-se a preferência marcante pelo gLr a sac L;. r+

- Influência da desfolha artificial, em quatro diferentes estádiosfe
-; -

nol~gicos da,planta, sobre o rendimento e obtras caracterIstic~s:'do,';
,00' ' ,,'," ;,.. :-rf~I':(I'"

girassol. '~!;:N~~~~, (,'" ~:j ; ,
., <"-,1 ,i;l . ~,,",~

- ,I ,~ ••' '. I -"'I"

" ' 'o girassol, em condições naturais, está sujeito a perdas'"de>~
, , ,

área foliar por diferentes fatores, dentre eles alguns insetos' desfo~"~
:'

lhadores" cujo ,principal representante ~ a lagarta do girassol C.L.
saundersii, contra a qual geralmente se dirigem as aplicações de in~!~:r

. . . I

ticidas na cultura. O presente trabalho, portanto, foi iniciado com o: ..:
, :

objetivo de determinar a que nIveis e em que estádios f eno Ló g i coa dOf'~'
girassol.a desfolha representa riscos de dano econômico a cultura" tO!i"',
nando possivel a racionalizaçio do uso de inseticidas contra a lagar~~':

~ ;~;i~t:j'I.~.
ta do girassol. ,~:'>,

. "
,',\00

O experimento foi instalado em campo de girassol (cultivar,,:
,'" A-

Contissol) semeado em 19 de dezembro de 1982, com espaçamento entre ,"
" ,

fileiras de 0,80m e densidade de plantas de 4/m. A desfolha, efetuado1l'!\
I t J

nos nIveis ~e25, 50, 75 e 1007., mais uma testemunha (07.), foi reali~
zada nas ~pocas;: 1. Form~çio do botio floral; 11. Metade da floraçio;
111. 3/4 da floraçio e IV Final de enchimento de grão (Tabela 10), per
fazendo um total de 17 tratamentos, os quais foram repetidos quatro
vezes em delineamento de blocos casualizados. Cada unidade experimen-
tal constituiu-se em uma parcela de 4 linhas por 6 metros, recebendo
o tratamento (desfolha) na sua totalidade, mas considerando-se para as
avaliações (rendimento, peso de 200 aquênios, diâmetro final do capí.~
tulo e altura final de planta) somente os 5 metros de ,'cada',uma :das
duas filas centrais da parcela. Cada nivel 'de desfolha foi aplicado

.",,',,\ .

em todas as folhas de cada planta da parcela, num mesmo dia. ;:

De um modo geral, os resultados demonstraram que: a) os e8ti~
í~;~ios de metade da floraçio (11) e3/4 da floraçio (111) se compo~~!~?. , " .',....!~,.~.,

'lam,'como os"mai~ crIticos a desfolba; b? ao nível de 25% de de.folh.,.),~~
'j~,m,qualque~ dos' estádios'.fenolõgicos da planta, nio ocorreram red~~õ~,~,;T~J
:'\~1i.~;~~~~,\Ca~iVas"quant,o ao rendimento de grãos do girassol e outta~~~,~~1j..J;1;

1 , {' f '~'-
I~'!\" '. > , ,I;·.,:·,~,7/
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1"racterísticas avaliadas; le c) não houve qualquer resposta ã desfolha.
quando esta foi realizada no estádio de final de enchimento de grãos,

-;',.} 1(IV) •
,l

Quanto ao rendimento de grãos (kg/ha). observaram-se valores
significativamente inferiores a testemunha para os níveis de 15 a '100%
na primeira época 'de desfolha (formação do botão floral) e para os' 3
maior~s níveis nas épocas 11 e 111 (1/2 e 3/4 da floração), sendo que

, '

os maiores percentuais de redução do rendimento se' verificaram na,~P2,
. ~ i~:1

1
~,' .

ca 11. com valores .var Laudo de 43,6 a 91,1% (Tabela 11). ' {,:~i,

O peso de 200 aquênios foi significativamente menor em rela-
ção a testemunha somente para o nível de 100% de desfolha na'época 1

e para os nIveis de 75 a 100% nas épocas 11 e III,com a maior red~
ção (38,5%), em' relação ã testemunha se verificando para 100% de des·
folha na época, I (Tabela J2). ':"~'

, ,

Com ~elação aQ diâmetro final do capItulo, verificaram-se va
lores significativamente inferiores a testemunha somente para o nIvel
deI O0% n a época I e p ara os 3 m aio res n iv eis d e de sfo 1h a na época .11.

r-

sendo que as maiores reduções se verificaram para o nível de 100% nas
épocas I e 11, com valores de 42,9 e 34;6%.respectivamente (Tabela 13.)~

,\ t

A altura final de planta não foi significativamente alterada
pelostraiamentos efetuados, com excessão das parcelas desfolhadas.em
100% na época I, cujas plantas apresentaram altura media de 1,54m co!
paradas àquelas da te~temunhas com 1,89m (Tabela 14) •

. Em 1983, realizou-se experimento semelhante ao de 1982, uti-.
lizando-se os mesmos niveis de desfolha (O, 25, 50, 75 e 100%) para os
seguintes estádios fenolõgicos da planta: I. vegetativo; 11. formação
do botão floral; 111. antese completa na metade do raio da infloresc\ê~
cia e IV. antese completa em 3/4 do raio da inf1orescência. Os deta-
lhes referentes a altura de plantas, diâmetro do capítulo e idade da
planta, por ocasião da desfo1ha em cada estádio fenolõgico estudado,
encontram-se discriminados na Tabela 15. A ex~mp10 do ano anterior,
adotou-se o delineamento fatorial em blocos, com 4 repetições, sendo,

:"J. .. '.,que cada unidade experimental consistiu de uma parcela com 4 11nhaa,:
, ,t, t.;

':4e girassol (cv. Con~issol: plantio em 24/11/82), espaçadas de 0,80m.. -:

e~com densidade de 4 plantas/mo Cada nivel de desfolha foi aplicado
I

".<,emtodas as folhas de cada planta da parcela, num mesmo dia, cons Lde= .
'5>~{:. '.'
~',rando-se somente os 5 metros de cada uma das 2 filas centrais de,cada'

'i, ,·"t, . . : " .<:~~
t 4\ . ,I' .-: ••••

.~ .' . .: ~.;'
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parcela para as avaliações quanto ao rendimento, numero de capítulos
formados e diâmetro de capítulo.

o mesmo experimento foi repe~ido em ~lantio de segunda ~pocai
(15/03/83), cujos dados, no entanto, foram totalmente prejudicados d~1
ido i. altas precipitações em maio e junho e ocorr;ncia de doenças.

Os resultados demonstraram que o rendimento de aquênios (kgl
ha) foi mais afetado quando a desfolha incidiu no estã~io de metade dei
floração, sendo o estádio vegetativo o menos afetado. A exemplo dOI

no anterior, não houve reduções signific~tivas para qualquer dos es-,
.- ••• . =4 ~adios estudados, ao n1vel de 25% de des~9lha (Tabela 16). Para o es-'
ãdio vegetativo observou-se redução significativa no rendimento so-

para o nível de 100% de desfolha, observando-se uma redução de.
0,6% em relação ã parcela testemunha. Quando as desfolhas foram rea-,
'izadasno estádio de formação do botão floral observaram-se reduçõés
ignificativas a partir do nível de .50% de desfolha, o mesmo se veri-
icandopara o estádio de metade da.floração (lll). Para o ultimo es-
ãdio (3/4 da floração). observara~-se reduções substanciais a partir
e 75% de desfolha.

Com relação ao numero de cap{t~los colhidos por 10m de fila,
erificou-se uma redução significativa somente para o estádio de for-
ação do botão floral. Com relação aos níveis de desfolha aplicados,
bservou-se redução no numero de capítulos colhidos somente ao nível
e 100%, para os 3 primeiros estádios feno lógicos estudados (Tabela 17).

O diâmetro total do capítulo foi tambem mais afetado quando
desfolha incidiu no estádio de formação do botão floral, sendo as

alores reduções observadas ao nível de 1007. de desfolha (Tabela 18).

Biologia da lagarta do girassol ChLosyne Lacinia saundersii

Os aspectos da biologia da lagarta do girassol, usados no pr~
lente trabalho foram: desenvolvimento larval, numero de estádios lar-

mortalidade. Para tanto, usaram-se posturas coletadas .em ca!. ,"_
pos de girassol, as quals foram transferidas para folhas de girass~l,

laboratorio.
J

.I."

"Após eclosão, as lagartas foram individualizadas em placas
e mantidas sobre folhas de girassol em incubadora regulada

temperatura constante de 260 ± lOe e fotoperíodo de' 14 horas luz.

" .
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As observaç~es foram realizadas diariamente quanto ~ mortal;l
~e e txoca de pele, ate que as lagartas ·se transformassem em pupas·

! .,.'r . • 4'. -ost~r1ormente em adultas.
·Constatou-se que o tempo de duração da fase larval variou

i.9dias a 42,7 dias (Tabela 19); 50% das lagartas passaram por 6
ios~ embora este valor tenha variado de 5 a 8.

de
es

.' o consumo de irea foliar total, ingerido por cada lagarta foi
55,77 cm2, em media, .tendovariado de um minimo de 14,17 em2 a um.

2imo de 104,73 em ,em 40 lagartas.

"

/

,
, ••.• .I.
-. ,I.! j .' \ .,.~(

, .'
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TABELA 1. Insetos presentes na cultura do girassol; semeado ::em dezembro dOe 1980.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

~ "">

Numero de insetos/2m
Insetos

21/01 27/01 05/02 15/02 19/02 26/02 06/03 . 13/03
~ 'I~:'=:-,:

Lagarta ChZosyne
Zacinia saundersii 10,3 2,4 37,1 9,8 54,5 35,6 64,9 11;0
Lagria viZZosa 2,0 1,9 0,6 0,8 0,7 1,8 3,5 4,6
Diabrotica speciosa 2,7 2,2 2,6 13,1 6,7 4,6 5,0 .4,8
CoZaspis sp. 1,7 1,4 2,2 2,0 2,0 0,4 . ·0 6 1,0- ,

~
Qutros co1eôpteros 1,4 0,9 3,3 1,9 1,4 0,3 0,1 0,8 ..

Outros hemípteros 0,7 0,4 1,2 0,6 2,2 3,6 9,1 11,8

Cigarrinhas 3,1 3,4 2,9 5,7 2,6 3,8 0,8

AbeUas - - - 2,0 4,2 0,5

000' ! o
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TABELA 2. Artrôpodes presentes na cultura do girassol, semeado em março de 1981. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

Artrôpodes
Número de insetos/2m

31/07 07/0814/05 20/05 28/05 04/06 11/06 20/06 01/07 16/07 24/07

Lagarta Ch"lOsyne
lacinia saundersi i

::;
65,4 64,8 6,4

:,..-"

Diabrotica speciosa 0,2 0,8

Cic Loneda sanguinea
Adulto 0,5 3,2

Cicloneda sanguinea
Larva 0,6 0,8

Pulgão 19,8 167,0

Cigarrinha 15,8 11,6

Formiga 0,4 0,6

Aranha 0,4 3,2

2,6

0,4

3,6

47,6

14,0

7,0

2,4

39,9

'.1,2

0,8

0,2

5,9

27,8

3,6

1,4

36,4

2,3

1,4

0,2

5,0

23,5

9,9

1,6

10,0

3,7

1,0

0,2

1,4

16,3

5,2

1,3

24,6 2,2 0,2

4,5 0,6 0,4

0,3 0,3

0,3 0,1

1,1 0,1 0,2 0,30,5

3,3 5,2

0,1

2,.5 1,91,0

15,0 5,0 2,5 2,3 5,3

3,3 0,3 1,7 2,7 0,3

1,0 0,4 1,6 1,0 1,1

. "', .io,,:' fO' • .: -" ~. .~ . •. •
..,.,:~. -: ." ...
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TABELA 3. Artr6podes presentes na cultura do girassol, semeado em novembro de
1981. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

Número de insetos/2m
Artrõpodes

18/03208/01 15/01 22/01 29/01 08/02 12/02
"

Lagarta ChZosyne
Zacinia saundersii - 0,9 0,1 - 8,9

CoZaspis sp. 3,9 4,5 4,2 3,0 11,4 1,7 0,2

Diabrotica speciosa 0,1 0,3 0,3 . 0,2 0,8 1,3 0,5'

Lagria vil,Zosa 0,3 1,6 1,7 0,4 0,7 1;0 0,3

E1aterídeo 0,3 0,1 0,4 0,6 0,5 0,3 0,1
I 1 - ..

Cigarrinhas
:' , ,

5,6 18,3 21,2 51,8 .. 23,1 68,9 83,8

Ninfa de cigarrinha - 8,3 9,0 36,7 18,0 56,0 78,9

Abelhas - 0,1 - 0,5 1,8

r
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TABELA 4. Artrõpodes presentes na cultura do girassol: plantio efetuado em novembro de 1982.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

'Ó,-Ó: Número de insetos/2 m
·.Artrópodes

10/12 18/12 23/12 29/12 04/01 10/01 19/01 24/01 01/02 07/02 17/02 22/02 . =,«-
LaPcarta
.:1, oaY'M laaini a eaunders i i: - - 18,50 8,00 14,65 6,95 26,00 20,40 23,50 6,20 0,45
.Postura de C. t, naunde rs i i. 0,10 - 0,15 0,15 0,20 O, 15 0,20 - 0,05
Ant icare ia ge",,,,ata lis

I0,10 0,15 0,15 0,25 0,85 0,15 0,05 O,JO 0,10
Pluniitlae 0,05 0,30 0,75 2,10 2,10 0,80 0,55 0,50 0,10 0.10

'~íagi-ia "alosa - - - - - T 0,40 0,05 0,35 0,35 0,25 0',10
Diabrotica sp~eio$a 0,75 0,10 0,05 0,15 0,50 , O,JO 7,45 30,20 10,75 7,10' 3,85 1,70

. 11ntyl1ln l1al'/:'!(7(I(:I/" - - - - - - 0,55 0,20 0,30 _. 0,10 -
ColaRpl's sp • 7,60 12,65 10,75 5,35 J,80 R,JO 1 J , (,0 fi, 7(l I,J5 l,JO 0,35 0,10
&laterídeo - 0,\0 0,15 0,20 - O, tO 0,45 0,40.0,05 0,05 0,05.- ... - • ••1,.

I,' O 05lIemlptcre>pequeno castanho - - - - - - , - 2,80 5;50 1,75 0,05 .,
. ' ..

Pulgões 1,35 16,85 J&,20 100,25 183,80 \0,50 0,50 J,OO 0,40 -
Cigarrinhas 0,25 4,10 5, '.5 11 ,~!' 20,80 11,50 12, (.0 5,70 5,50 l,4S 0,15
Abelhas - - 0,05 - - 0,05 - 2,05 0,75
ey •.,! (",~ri,l n,t',!". /""l' - - - 0,05 0,10 I, 1S 1,00 0,35 n, !I) O, \5 0,15 0,10.
Ceoeol·ia I p • 0,10 - - 0,\ 5 - - - 0,\0 0,30 . O,t.S 0,25 0,15
Aranhas - 0,15 0,05 0,20 0,\0 - 0,25 0,05 0,05 - O, to 0,15

~
""'~:':':.~:{/.', ~ :'~, 0" ,'.,
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"
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"TABELA 5. Artrõpodes presentes na cultura, do girassol: plan~io efetuado em janeiro de 1982.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

~rtrõpodes
02/03 09/03

Numero de insetos/2 m

29/03 07/0417102 20/0t.22102 16;03 24/03 1'3/04

Lagarta
Chlouyuól LIld11ta eaun-lers i i.
POI tura 1..•• L. eaunders i i:
.411L i c!.:zl'Sia germlCl tal i s

PllAsttnae

lAgI'ia tli Lloea
'DiabJ~ttca speciosa

Astylus ual·iólaatwJ

cc« locepha Ia m~Ianacepha La

cal asp i» sp ,

E 1 ate l·ídeo
Ilem(ptcro pequeno castanho

Pulgões

Cigarrillhas

Abelhas

31,90
0,45

0,20
'0,20

0,10
0.05
0,45
O ,I, 5

6,óO

C!Ja lOII.JdJ sa1/gu in~.J

GeoC!otois sp.

O,:!O

0,10
0,10

.
-Aranhas

32,10
0,50
0,05

0,20
.0,05

0,25

0,15
5,55

0.05
0,05

84.15
0,70
0.05
0,10
0,20
U,45

0,45

0,40
O, JO

5,25

o, JO

0,15

O, lO

37,35
0,15
0,05
0,15
0,20

I6,05
53,95

1,20
0,75
0,05
0,10
0,10
5,05
0,50

0,45
0,35

41,55
0,10

2,90
89,~5

4,30
0,10

0,30

5,15
0,45
0,10
0,10
0,35

31,60
'-

0,05
0,10
0,10
2,.30

62,40

3,30
0,05

4,45
1,25
1,20
0,40
0,10
0,35
0,50

16,90

0,20

0,75
16,50

0,15

7,70

1,10

0,25

0,50
0,30

',25
0,05

0,05
0,05
0.75
2,85

'.75

4.85

0,90
0,85

1,00

0,05
0,35
0,1'

2,95

1,15
. 0,10

0,05
0,65
0,75

10,70
_ ..

.0,10

0,05

0,30

0,10
0,30

'"

, :_iD:f;~~~~..;~\: ~.:\'~~:'-. .' ~'..... ...,.
"'- ..,-
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TABELA6. Artrõpodes presentes na cultura do giras,sol: plantio efetuado em fevereiro de 1983 ~

EMBRAPA-CNPSo.Londrina, PR.
..:~~.

:;~

.Artr~Rodes
Número de inaetoa/2 m

07/04 13/04 20104 28/04 05/05 12/05 18/05 25/05 10/06 17/06
Lagarta

.._ChLosyl1e laeinia saundersii
·~oatur8 C. t. saul1deroii
Iaqria vi Llosa
Diabl'Otica speciosa
As ty lus uariega tUB

Ne::al'O."indula
Piflzodol'lIS gui Zdinii

:Euscl,is tus hero«
Acres ternwrr I p P •

Edcstltt "lCei tabunda
IIcmíptero pequeno eu tanho

Pulgões
Ci ga r r inhas

Abelhas

Cucloneda sangldl1ea
Podieus sp ,

Ceocol'ia sp ,

Aranhas

7,95
0,30

I
0,15

0,05

0,95
2,10

0,40

•.....
00

':~~if:~,~~~';;;:'i;:2ii:~;}/~'f'~.. "
," ~...•

22,20

.0,05

0,05
0,15

0,05

0,90
2.10
0,15

0,50

,

20,50
0,15

0,80
0,05

28,60
J,15

0,05

0,05
0,05
0,60

0,,"-' •

40,20

0,05

0,40
! I

1,15
1,45

0,05
0,10

0,75
0,05

5,00
0,05

0,05
0,20
1,00
0,10
0,05

0,05
2,10
0,90

0,05

3,00
0,15
0,10

0,10
0,10

1,25
0,10

0,15

0,10
0,80
1,15
0,65

O .io

0,55
0,10

1,15
0,10
0,10
0,55
0,10
1,60
0,05

0,05
0,40
2,00

o .io

0,25
0,05

0,85

0,35
0,75
0,05
2,80
0,10

0,10
0,15
0,05
0,95
0;40
0,20
0,05
0,45
0,15

1,80
0,05
0,50

0,35

1,15
0,05
O, )0

0,25
0,30
0,35

0,15

0,10
0,15
0,30

_. .._._ '<J".;" :."j ~:;;:: ~..iZ·~~·l~~;:.:.:.:;..~~

1,25

0,15
0,15

-0,65
0,15

.0,10
o.io
o tIO

0,05

0,05

,0,'10

0,25

-',~.i~~~.L:~~::~g "



TABELA 7. Artrôpodes presentes na cultura do girassol: plantio efetuado em março de 1983. " EMBRAPA-

CNPSo. Londrina, PR.

,Â·rtrõp o d es

~

12/05

Número de insetos/2m

10/0620/04 30/0628/04 05/05 18/05 25/05 17/06 23/06
La~arta. ..
ChCõB!JlIataoinia eaundere ii.

.. '-lAgria vil.loea
Diabrotica 8p~cio~a
A8t!ll:w l1al'Íegatl(S

. Q/c loeepha lã 1I~ lonocepha ta
Ncz.noa l1iridula

Pie~JjJ'%.8 guiZdillii

.Eusch ia tus tio? 1'08

Acl'Os teJ'JIU'lf 5pp ,

Ed.zssa m.?ditabunda

Hemíptero pequeno castanho
Pulgões

Cigarrinhas

CiJclon~d..z sallallúloJa

Denuptera
Podisue 5 p ,

c.:oCOJ·is 5(1.

Aranhas
Abelhas

3,50

0.,-15

7,75

1,15

0,10
0,06

0,05
I

1,05
0,10

0,20

0,05
6,25
1,00

0,10
0,20

2,15
0,05
0,20

0,40

0,05

5,85
1,10
0,05
0,05

0,90
0,20

0,90

-I

10,50
0,80

0,50
O,Ia

0,35

0,65
0,05

0,60
0,20

0,80

0,65
0,15

0,10
0,10
0,10

0,40
0,25
0,10

1,45

0,05

0,85

0,05

0,15

0,10

7,85
6,50
0,80
0,15

1,75
0,10
0,05

0,05
0,20
0,15

0,55
0,15

0,25

0,10
0,25

2,15
0,40
0,65
0,05

1,10
0,05

.0,15
,0,05
0,10
0,05

0,10
0,.15

0,10

6,15
0,35
0,40

l,75
0,05
0,10
0,10
0,10

0,30

o.io
O,JO

0,15
0,35

5,25
0,20
0,45

0,10
1,45

0,10
0,30
0,10

.0,45

.0,05
1,60
0,20

, '0,30

.0,05

•...
\Q

;:{·jt~jji~r:~J.~E~~~~~:i~)~~{'·:~,;.~.~..:~~~( ;.,:~-.,":::;,:~=.:;; r.:~<;~<:);; ~:. ,_~."< " ••...:j,'::, ~.{~~ ~~.~~;~~.:.~:~..~".. .: <..~:'<'..:..~:.:,:.~"':':.~:'i,~,'.~ "'- :.:.:;~{t:::~~:~.i,·~.:J: ._t (J'~,.



TABELA 8. Insetos presentes na cultura do girassol, semeados em qu:
tro epocas. EMBRAPA/CNPSO. Londrina, PR.

Insetos
Número de insetos/2o

l~
(DEZ/8) )

4~
(MARÇO/84)

2a
(JAN/84)

)~
(FEV/84)

La~artas ChLosyne
L~~inia saundersii a, 9

~3!~ZUS variegatu~

co l aep i e sp.
Diabrotica speciosa

He~iptero pequeno
castanho

0,4
6,3
7,1

5,5

5,2

2,3

0,4

Cigarrinha
8e,.,isia taócci

Abelhas

13 ,3

5,3

2,3;

3,4

3,5

J ,7

13, i

0,9
'-

8,2 18,8
6, 1 0,2
1,2 1,2
2.4 5.3

0,9 1,4

2,8 2, Z
0,6 0,5
0,8 1, Z

.,
__ ..••..M.•• ~. ~

N
o

"
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TABELA 9 •. Predadores presentes na cultura
do girassol, nos anos de 1980 a
1984. EHBRAPA/CNPSO. Lo n d r Ln a ,
PR.

--------- ._-------- _._--_._ .._... - - ..._-
Cicloneda sangULnea
El'iop!Jiô conexa
Ca l l i da s p .

t.« bia co nc"l:n na

Dcrlllaptera

Ge o c o r i n s p ,

Or i. uo s p.

Nabis s p •

Podi:;UB sp.

Formigas

Aranhas

----_ .. -_._--_. --- ----_._ .._-_ - ._ .
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TABELA 10. ~poca8 em que foram efetuadas desfolhas artificiais do giral~ol, reprelentadol P!
10 estádio fenológico, idade e altura de planta e diâmetro de capitulo. EMBRAPA/
CNPSo, Londrina, PR.

tpocas de
desfolha

Estádio
da

1 /planea-

Dias apos Altura de Diâmetro do
o planea . capitulo

plantio (em) (em)

in
da 51 1,02I

Formaçio do botio flo~~l-cabeça da
floresc~ncia empurrada pora cimn
coroa. Poucas folhas jovens indistin
tas das bracteas da inflorescência.

II
Estádio de antese - antese completa na
metade do raio da inflorescência. 1ni I

7l 1 , 83 11 , 1
cia enchimento de sementes nos flore
tes externos.

,"

Antese completa em 3/4 do raio da i~
florescência. Continua enchimento das 80 1,91 16.9III
sementes nas flores externas

Estádio de de~envoiviMento de semen
IV teso Taça da in f lo rc sc en c ia c brjic t eas

amarelas. Folhas jovens iniciam senescência.
96 1 .86 18,a

~/Segundo SIDDIQUI et alii (1975)

N

N "
.'

~.~:.~
. ""-." ~...
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TABELA 11. Rendimento de grãos (kg/ha) e pe rc en t a g em d e r r- d u ç a o no
rendimento do girassol, submetido a diferC'ntes lIiveis de
desfolha artificial e m 4 epoc8s distintas' da Lc n o lo g La

d a pIa n ta. E tiB RA I' A I C NP S o • L o n d r i na. P R •

CV • 13,58%
----_._._----_.... _ _-----

J/M~dias seguidas pela meSma letra n;o diferem clltr~ si pelo teste
de Duncan (57.).



TABELA.oU. Peso de 200 aquênios (g) e percentagem de redução no peso de
200 aquênios do girassol. submetido a diferentes níveis de
desfolha artificial eo 4 epocas distintas da fenoIogia da
planta. EMBRAPA/CNPSo. Londrina, PR.

Tratamento .Peso de 200 sementes1
(~poca/% desfol~a) (g)

25 10.1 a

troca I
50 9.5 abcd
75 9.1 bcd

100 6.4 s

"
25 10.2 abc

• 11 50 9,6 abcdt..'.I("l

75 8,9 cde
100 7,2 fg

25 10,7 a

• III 50 9,7 abcdt.i'0':'.1
75

.. g,5 def
100 1.8 ef

25 10,4 ab

ti>oc:sIV 50 9,7 abcd
75 10.5 ab

100 10,2 abc

Testemunha (O) 10.4 ab

Redução em relação
ã testemunha (%)

CV - 8,71%

lM- •edla. secuidas pela meSma letra nao diferem entre si pelo teste de
.DuncaD, (5%).

\, ' '
, o

I . i',.

'\
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1 TABELA 13.
'I
'i,,
\.i,:

Di.met~o do capitulo (em) e percentagem de redução no diâme
tro do capitulo do girassol, submetido a diferentes nivela de
desfo1ha arlificial em.~ ~,ocas aistintas da fenolozia da
plaDt~~ EHBRAPA/CNPSo. LondriDa~ PR~'

'.~.~" . ! : .:',

',1 ....
",;! ' ,',
I ~-------------------------- _

, .
" :h":,;

" I" .~.'. \

l:poca 11

25
50
75

100

Diâmetro do
capítulo (cm)l

17,6 abcde
16,2 cdef
16,1 de!
10,4 g

"
17,7 abcde
15,9 ef
15,2 f

11,9 g

18,3 abc
17,8 abcde
16,4 bcdef
18,6 ab

Rp.dução em relação
i testemunha (%)

Tratamento
(epoca/: desfo1ha)

l:poca I

25
50
75

100

3,3
11,0.
11,5
42,9

2,7
12.6
16,5
34,6

;',::

25

tpoca 111 50
75

100

:

25
l:poca IV 50

75
,;. ,) . 100, .
I
"

Testemunha (O)

2,2
9,9

18,65a
17,5 abcde
18,0 abcde
17,9 abcde

3,8
1, 1

1,6

18,2 abcd

CV -.7,84% '. ,,

.'
mesma l~tra Dao diferem entre si pelo teste de

,
"

" "
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TABELA 14. Altura de planta (ru) do girassol, submetido a dife
rentes níveis de desfolha artificial em 4 epocas
distintas da fenologia da planta.' EMBRAPA/CNPSo.
Londrina, PR.

Tratam(!nto
(tpoca/% desfolha)

Altura de plantal
(m)

tpoca 1

25
50
75

100

Testemunha (O)

1,84 a

1,89 a

1,75 ab

1.54 b

....

1,84 a

1,79 a

1,81 a

1,90 a

1,93 a

1.82 a

1,82 a

1,95 a

1,92 a

1,85 a

1,97 a

1,92 a

1,89 a

tpoca 11

25
50
75

100

.tpoca lU

25
50
75

100

tpoca IV

25
50
75

100

CV • 7,76%

IM-d'e las seguida. pela mesma letra nao diferem entre si
teste de Duncan (51).

pelo



TABELA 15. ~pocas em que foram efetuadas desfo1has artificiais do
girassol, em 1983, representados pelo estádio fenolôg!
co, idade e altura de planta e diâmetro de capLtulo.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

da
planta1

o

plantio

Altura
da

planta

(·m)

Diâmetro
do

capítulo
( cm)

tpocas
de

desfolha

Estádio Dias apos

I Vcgetativo 40 0,80

11 Formação do bot~o floral 55 I 1,86

"'
III

Antese completa na meta
de do r a i e de inf1ore~
cência

68 2,37 8,5

IV An t e s e c o mp 1c t a em J /4
do raio de inflorecência 78 2,40 15;1

'Segundo Siddiqui et alii (1975).

.•... ' ..•.-. N-...J
O(

~~i~;\;.;~~~:~..;.~..:.:-~~-,:~~..~·i-~~~~Hi(f.::/~. . '~..~: -. : : '..: ......•- . ."' . ~'- ~~/ ~: .;....l,:~<;. .:::. ..: f: . ~_~:::\:.~:...á~··~--:'~_ .._~_~ ":..l .•. .

. .
____~1~~·j!:i-1:í
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TABELA l6~ Influência de 4 níveis de desfolha, em 4 epocas distintas da
fenologia da planta, no rendimento (kg/ha) de aquênios do
girassol. eemeado em 1983; EMBRAPA~CNPSo. Londrina, PR. .

1

r:ível de Rendimento' Redução no
'rendimento

dcsíolha (kt/ha) (%)

O 752.8 a j,

25 763.8 ••
50 893.5 a

75 142.0 a

100 296.5 b bO,6

~poca .

'-----------------------------------------------------------------------
b89,7 A

o " 752.8 ab
25 835,5 a

11 50 '" 651..5 b ) 3.1

75 1.67.0 c 38,0
]00 0,0 d JOO.O

5lt1,9 ac

o 752,8 a
25 854.8 a

III 50 506.0 b 32,6
75 375,0 b 50.2

100 7.0 c 99. )

tlidia 499.1 c

O 752.8 •
25 652.7 .b 13.3

IV 50 61.0.7 ab 11..9

75 582,7 b 22.6
100 237,5 c 68.4-------------------------------------------------~---------------------

Itídia 573,3 B

,'IHedia •• ecuida. pela lu.ma lel!'a nao direrelll entre .i pelo teate de DUD
I,' ••

:'Ieu (51).' !
'. 1t .~ I

•• 'wr·~' ~ l ~ _
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TABELA 17. Influência de 4 níveis de desfolha, em 4 epocas distintas

da fenologia da planta, no numero de capllll]os colhidos

de gi r as so l l , semeado em 1983. DIBRAPA-CI~I'So. Londrina, PR.

------ -_._,--- - ----_._----_. __ .... _ ..

desfolha
N~mero de capitulas

colhidos/IO m 2

Rt'clllção no nÇ'de
CilI'ítulo6 colhidos

Lpoca Nivel de

•__ • •••• +_ ••• L._ .• •• _

o 29.0 ab

25 30.7 a

1 50 32.2 a

7~ 30.0 a

100 22. 7 b 21. 7

}1~d i a 28.9 A

11

o
25
50
75

100

29,0 a
" 29.7 a

"26,2 a

31,2 a
0,0 b 100

-- - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - .. .. - -- - - .- - - - - - - - .- - - - -

Med i a 23.2 B------------------------------------------------------------------------
o

"-
29,0 a

25 30,S a
III 50 28,2 a

75 33.5 a

100 19,5 b 32. 7
------------------------------------------------------ __ o _

28.1 A-------------------------------------------~---------_ ...

o 29.0 a

25 26.5 a
IV 50 28,0 a

75 32.0 a

)00 28.5 a------------------------_._------------------------------_._------------
Media 28,8 A

cv • 8,86:

. IDados transformados em Ix • 0,5.
,2Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si p e lo teste de Dun

can (5%).



TABELA 18. Influência de 4 níveis de desf01ha, em 4 r:)locasdistintas da
fcnologia da planta, no diâlll(>t~odo cnpÍlII)o do gira~sol, se
meado em 1983. EHBRAPA-CNPSo. Lond ri fia, PIL

--_._._-------------------------------_ .. - --- -- -_._- -------
D; iime l r o to' 21

do c ap i t u l o

(cm)l

"i:!lIIC'l r o l'CIJ ç ão
c?pituln r ora

;'qui'n ios c1lOcllOS'

t"oca lli vel de

Of:sfo1ha

o 13. 1 a

25 12,2 a

50 I 2.9 a

75 11.5 a

100 9,8 b

5,U a

5,3 a

5,3 a

1,,8 a

1.,2 a

Htdi a 12,1 t. I. ,Y

o 13, 1 li

25 '" 1 3, O 8..•.
11 50 ) 2, 1 a

75 '10,2 b

100 0,0 c

~,o a

~ ,5 a

(. ,O a

5,3 a

0,0 b

!lid ia c c9, 7

111

13,1 a

12,8 a

II ,O b

10,6 b

5,0 b
b.] a

~,3 ab
. -I. , (, b

b,1. a

o
25
50
75

100 7,0 c

10,9 B 5,5 A

o 13,1 a 5,0 a

25 ] ] , I. b I.,b a

50 12,5 ab " • b a

75 12,8 a 5,0 a

100 II , 2 b I., 7 a

]2,2 A ",8 BC
------------------------- ----------

cv • 8,bl% c v •• ) 5 • 92.

----'------------------------ --.- - ._---
-nao~eguidas pela mesma lrtra

• (SI).

diferem enlre si P l' ) o te s l e de Dun

30



TABELA 19. Desenvo1vimento 1arva1. porcentagem de morta1idade de ~agartas e pupas da 1a-
garta dó girassol, ChZosyne Zaainia saundersii.

1986.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.

Duraçao Amplitude N9 N9 Duração HibernaçãoEstadios (dias) (dias) inicial final** 'fase
%(i!)

Ovo*
19 6,7 5-10 60 59
29 3,9 3-9 59 58
39 4,2 3-8 58 58
49 4,4 3-9 58 58
59 4,7 1-9 58 55 25 3,4
69 5,0 3-14 44 43 50
79 4,8 3-12 18 17 20 16;7
89 5,0 4-6 4 4 5
99 4,0 4-4 1 1

Pupa 7 ,7 6-9 50 40
Fase larval/

aàulta 36,6 32-j2 60 40

*Ovos obtidos do campo, àuração média estimada.
**N9 final = N9 inicial - Mortalidade.

w•.....
...
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FITOPATOLOGIA

CONTROLE DE DOENÇAS DO GIRASSOL ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÃO COM FUN-
GICIDAS;

Experimentol Controle de doen~as do girassol atrav~s de pulverização
com fungicidas

,Jose T. Yorinori

Com o objetivo de avaliar a eficiência de alguns fungicidas

O fator mais limitante à produ~ão de girassol no estado do
Paran~ tem sido a incidência de doenças, principalmente a mancha de Al
ternaria (ALternaria heLianthi) e a podridão de capitulo (ScLerotinia

8oLerotiorum). Outras doen~as como a ferrugem (Puccinia heLianthi) e
o tombamento ou podridão do colo (SoLerotium roLfsii), tem apresentado
incidência bastante reduzida.

comerciais, principalmente no controle da mancha foliar de Alternaria,
e determinar níveis de danos e perdas causadas pelas doenças, foi re-
petido o êxperimento com os seguintes produtos e dosagem (g ou 1 1.a.1

ha, em parenteses): fosethyl-al (1,6), benomil (0,25) + mancozeb
(1,6), tiofanato metílico (0,21) + chlorotalonil (0,52), BMe (0,30)~
trifenil hidróxido de estanho (0,20), captafol (1,2), iprodione (0,75)
e benzimidazole (0,40).

Foi utilizado o híbrido de girassol Conti-621, semeado em
20 de março de 1986, em parcelas de seis linhas de 4m e espaçadas de
0,8m entre linhas. O delineamento experimental foi o de blocos ca-

sualizados com cinco repeti~ões. O experimento foi instalado na

Os fungicidas foram aplicados com um pulverizador manual

fazenda experimental do CNPSo, na Warta, Londrina, PR.

Jacto, com capacidade de quatro litros. O volume de aplicação foi de
aproximadamente 500'1/ha, o que foi suficiente para molhar até o 1j;n1~_

cio do gotejamento. Foram feitas duas pulverizações (22/05/86 c .e.

____ nJ.Jnt../DIt.\ __ ~ •.••.••.• :.:." .• _ •.• ~ft Çl" •. a,.:", nl~no (o~t~rI"n gC;_C;) A F.fna1·
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A avalia~ão da incidência de doen~as foi feita no dia 18/
06/86, no estádio R7 (inicio de amarelecimento da parte dorsal dos
capitulos). As avalia~ões das incidências ~e mancha de Alternaria
(A. hetianthi») e ferrugem (P. hetianthi) foram baseadas na escala de
O. sem sintoma a 5. necrose total das folhas, com leituras feita.
em seis plantas das duas linhas centrais de cada parcela. A avalia-

.
ção da incidência de podridão de capítulo (8. 8cLepotiorum) foi basea-
da na contagem de capitulos infectados nas quatro linhas centrais da
parcela.

Para à avaliação do rendimento foram colhidos os 30 melhores
capitulos das quatro linhas centrais. Em virtude da ocorrência de gr~
nizo no estádio R3 (botões imaturos), que prejudicou seriamente o nú-
mero de plantas por parcela, e por se prever grande variabilidade no
experimento, não foi feita a colheita de todas as plantas da área útil,'
prevista. Em vez disso, a avalia~ão do efeito dos tratamentos sobre
o rendimento foi baseado no peso de aquênios de 30 capitulos.

o nivel de infec~ão de ferrugem (P. heLianthi) não passou de
incidência espo:.,ádica. A incidência da podridão de capitulo foi muito

i;'

pequena, tendo sido constatado apenas três capitulas infectados em to~. .

do o experimento.

A incidência de A. heLianthi em 1986 foi superior a observa-
da em 1985 (Tabela 1), porém, em níveis relativamente baixos para
permitir uma comparação do efeito dos fungicidas. Em 1986, os níveis
de mancha foliar de Alternaria foram menores do que a da testemunha'
(nível de infecção de 3,1) nos tratamentos com BMC a 0,3 kg/ha (nível
de infec~ão de 2,3) de principio ativo e com b e n z í m l d n z o l c 0,4 l/ha
(nível de í n t e c ç á c de 2,4) •

.Os rendimentos obtidos por 30 capitulos não corresponderam
ap~sn {v e i s d e in fe c ç ã o nas fo Lh as, o que, em p a r te, p o d e r ia s e r a t r i- •
buída à variabilidade causada pela ocorrência de granizo que prejudi-
cou o experimento.
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de girassol (híbrido Conti-621) tratado com fungltidaa
TABELA 1. Níveis de incid~ncia de ALternaria heLianthi e rendimento

na fazenda experimental dOf'CNPSo, Warta, EMBRAPA-CNPSo. '
Londrina, PR. 1986.

ALternaria Rendimento
Fungicida heLianthi

(g ou li. a •lha ) 1985 1986
1985 1986 (kg/ha) (g/30 capÍtulos)

Fosetlyl- Al - 1,6 1,71/ 3,1.1/ 1715 (168)~/ 480 (_86)3/

~nomil - 0,25 + Mancozeb - 2,6 1,6 2,6 1521 (-26) 570 (4)
Tiofanatomet:Ílico (14%)'-:0,21
+Chlorotalonil (35%) - 0,52 1,0 2,5 1687 (140) 652 (86)
BMC- 0,30 1,3 2,3* 1663 (116) 536 (-30)
Trifenilhidróxido de esta- 1,3 2,9 1623 (76) 558 (-8)nho- 0,20
Captafol- 1,2 1,3 2,7 1738 (191 ) 576 (10)
Iprodione - 0,75 1,4 2,8 1657 (110) 580 (14)
Benzimidazole - 0,40 1,1 2,4* 1502 (-45) 474 (-92)

Testemunha 1,9 3,1 1547 566

cv (%) 4,8 10,16 n.s.

1/, de mancha foliar de A. heLianthi: escala de sintoma- Nivél O = sem
a 5 = necrose total das folhas; média de leitura em 20 (1985) e 30.
(1986) plantas.

2/- Rendimento em kg/ha; ,numero entre parenteses indica a diferença em,,
relacsão à testemunha.

3/- Rendimento em g/30 capítulos/parcela; média de cinco repetiç;es;
mero entre parenteses indica diferença e~ relação à testemunha.

,
*Houve diferença significativa dos níveis de mancha foliar de Alterna-:

i

ria em relação à testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de
0,05.
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MANEJO

RESULTADOS DO GIRASSOL EM EXPERIMENTOS DE ROTAÇÃO DE CULTURAS COM A SOJA

O solo cultivado com soja no Paran~ tem apresentado, na maioria
das situações, gradativo declínico na sua capacidade produtiva. Entre as causas
respons~veis por esse declínio destacam-se a sucessão do cultivo trigo-soja por
v~rios anos e a movimentação intensa do solo, com alto nível de mecanização em to-
~s as operações. A mecanização tem alterado a estrutura do solo, aumentando a
compactação, favorecendo a erosão, reduzindo o teor de mat~ria orgânica e a capaci
dade de armazenamento de gua do solo. -

O objetivo do trabalho ~ determinar, para as condições do norte e
do Centro-Sul do Pa rana , em Latossolo eutr~fico (LRe)e LatossoloBruno (LB), respecti-
Vamente, utilizando-se preparo do solo adequado do solo, a combinação ou combina-
~ões de rota~ão e sucessão de culturas que condicionem bom estado sanit~rio das
culturas e preservem ou melhorem a capacidade produtiva do solo, nos diferentes as
pectos físicos, químicos e biol~gicos e proporcionem alto rendimento das cultura~

Celso de A. Gaud;ncio, Antonio Garcia, Jos~ T. Yorinori,
;Dibní~io 'L.P.'Gazziero, Emilson F.de Queiroz,

Eleno Torres e Áureo F.Lantmann

Experimento 1: Rotação milho-soja sucedida por culturas de inverno, adubação verde
e pousio

O experimento foi iniciado em 1982, na arca experimental da Fazen-
da Santa Terezinha (EMBRAPA), em Londrina, PR.

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com
quatrorepetições e 36 combinações de culturas de inverno e verão. No inverno: 1)
trigo;2) girassol; 3) centeio (adubação verde); 4) tremoço branco (adubação ver-
de);5) pousio (sem cultivo); 6) girassol-trigo; 7) centeio-trigo; 8) tremoço-tri-
~; 9) pousio-trigo; 10) centeio-girassol; 11) tremoço-griassol; 12) pousio-giras-
so l, e no verão: 1) soja; 2) milho-milho-soja e 3) milho-soja-soja; totalizando os
36 tratamentos.

Em amostras de solo coletadas ap~s as culturas de inverno de 1986,
a tOem de profundidade, em nove tratamentos, houve superioridade estatística para
mieroporosidade e poros idade total, nos tratamentos de cultivo contínuo por cinco
anosde girassol, quando comparados com trigo-soja cont Ínua , nos tr;s sistemas de
~r~o estudados, isto ~, soja contínua, milho-milho-soja (dois anos de milho e um
~ soja) e milho-soja-soja (um ano de milho e dois de soja). Esta maior porosida
~ do soloapresentadós nos tratamentos de girassol poder~ condicionar uma boa in:
filtraçãoda ~gua das chuvas e menor escorrimento superficial (Tabela 2).

O girassol cultivado continuadamente, em 1984 e 1985 apresentou
rendimento inferior, em valor absoluto, a todas as demais combinações de inverno
estudadas. Este comportamento foi apresentado pelo girassol nos tr;s sistemas de
verão:na soja contínua e nas rotações mi lho-soja-soja e rn í lho-mi lho-soja. O gi-'
~sssol apresentou a mesma tend;ncia de rendimento na m~dia de 1983 e 1985 (Tabe-
la1).
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BELA 1. Re n d i 11Ie n t o d o g i r a s s o 1, e m d i f e r e 11 t e s c o 111b í 11 a ç Ü c s
..

de sucessao

e r o t a çji o de culturas, em Londrina, PR. EHBRI\f'I\-CNl'So. Lon-

drina, PR. 1987 •

'eu 1tu r as
anteriores
de í nve r no

Rendimento (kg/ha)

1983 1984 1985 1986 83 ~ 85 83 a 86

Soja contÍnua

gr gr gr gr gr 493 1841 1810 1093 1152 1047
gr tr gr tr gr 1960 1184
ct gr ct gr 558 2095 1327
tm gr tm gr 560 1886 122)
ps gr ps gr 577 1962 1270

Milho-soja-soja

gr gr gr gr gr 616 1760 1813 1224 1215 1353
gr tr gr tr gr 1958 830
ct gr ct gr 660 1975 1318
tm gr tm gr 592 1885 1239
ps gr ps gr 567 1992 1280

Milho-milho-soja

gr gr gr gr gr 470 1768 1821 966 1 11.• (, 1256
gr tr gr t r gr 1860 904
ct gr ct gr 562 2063 IJI'l

tm gr tm gr 547 1952 12'iO
ps gr ps gr 516 1952 12'J4

Ct = ce ti t ,e10 ; g r = g i r a s sol ; P s = Pous 1o l tm = t r e 11I0 C;o e t r - t r I go



.A 2. Percentagens m~dias de macroporosidade e poros idade total do solo, amostrados a 10 em de
-profundidade, em diferentes combinações de sistemas de rotação e sucessão d~ culturas, em
experimentos realizado em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1987.

Culturas anteriores Macroporosidade

1982 1983 1984 1985 1986 (~~)

iol-milho girassol-soja girassol-soja girassol-milho girassol 23,79*a~1

iol-soja girassol-soja girassol-soja girassol-seja girassol 22,32*ab

iol-milho girassol-milho girassol-soja girassol-milho girassol 21,11 *abc

)-soja trigo-soja pousio-soja trigo-soja pousio 16,06 d

;ol-soja trigo-soja girassol-soja trigo-soja girassol 18,98 bcd
so L-mí Iho trigo-soja girassol-soja trigo-milho girassol 18,58 bcd
»-mí Ihc trigo-soja pousio-soja trigo-milho pousio 17,43 cd
-mí Iho trigo-soja trigo-soja trigo-milho trigo 16,31 d
-s o j a trigo-soja trigo-soja trigo-soja 21 16,06 dtrigo-

Poros idade total
(~~)

63,25*_11ez-

62.25*ab
61,87*ab
61,00 bc
60,88 bc

60,66 bc
60,37 bc
59,45 e

59,16 c

22,1 3,36

lmento que difere da testemunha pelo teste unilateral de Dunnett ao nível de 5i~ de probabilidade.
las seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade.
:amentos testemunha.

W
\O
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Experimento 2: Rota~ão girassol-milho-soja, sucedidas por culturas de inverno, a-
duba~ão verde e pouslo

Celso de A. Gaud~ncio, Jos~ Yorinori, Franz Jastcr*,
Antonio Garcia, Eleno Torres, Martin Ilomechln

Ivan C. Corso, e Celso Wobeto*

o experimento foi iniciado em 1981, no campo expe~imental da Coope-
rativa Agr~ria Mista de Entre Rios (AGRÁRIA), em Guarapuava, PR, em Latossolo Bru~

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, em blo-
cos ao acaso, com tr~s repeti~ões e 36 tratamentos. Nas parcelas, no inverno: '1)
trigo; 2) cevada; 3) aveia (aduba~ão verde); 4) tremo~o (aduba~ão verde); 5) pousio
(sem cultivo); 6) cevada-trigo; 7) aveia-trigo; 8) tremo~o-trigo; 9) pousio-pousio-
trigo; 10) aveia-cevada; 11) tremo~o-cevada e 12) pousio-pousio-cevada; nas subpar-
celas, no verão: 1) soja; 2) girassol-soja-soja-soja e 3) girassol-milho-soja-mllho.

Em lQ de dezembro de 1981, foi semeada a cultivar de girassol Cordo-
bes, com um rendimento m~dio de 1.870 kg/ha. Em 02 de dezembro de 1981, foi semea-
da a cultivar de soja Bragg, que rendeu em m~dia 2.440 kg/ha.

A ocorr~ncia de ScLerotinia 8cLerotiorum, f,)ida ordem de 10% nos ca
pítulos de girassol e de 0,5% de plantas de soja. ALternaria heZianthi, Macropho:
mina phaseoLina e ScZerotinia BCZerotiorum, ocorreram em cerca de 30% das plantas
de girassol, n~mero esse considerado alto num primeiro ano de cultivo.

Os melhores rendimentos do girassol, em valores absolutos, em 1985/
86 foram obtidos nas seguintes combina~ões de culturas girassol-aveia-soja-trigo-so-
ja-aveia-soja-trigo-girassol e girassol-cevada-milho-trigo-soja-cevada-milho-trigo-
girassol. Nestas combina~ões o girassol apresentou rendimento estatisticamente su-
perior ao obtido nas combina~ões girassol-tremo~o-soja-tremo~o-soja-tremo~o-soja-
tremo~o-girassol e girassol-pousio-soja-pousio-soja-trigo-soja-pousio-girassol e
não diferiram das demais 18 combinações estudadas (Tabela 3).

Em amostras de solo coletadas ap6s as culturas de ver50 de 1986, a
10cm de profundidade, em 19 tratamentos, a macroporosidade e poros idade total apre-
sentaram diferen~as pequenas. Os mais altos valores, de uma maneira geral, foram a-
presentados nas combinações formadas por girassol, milho, trigo e aveia. Os dados
positivos do girassol para maior poros idade do solo em Guarapuava vem confirmar os
também obtidos em Londrina (Tabela 4).

no.

*EngQ AgrQ, AGRÁRIA, Entre Rios/Col~nia Vit~ria, Guarapuava, PR.
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TABELA 3 • Rendimento de grãos de gira!':sol l'11l tlife-

rentes combinações de rotnçno di' clIltllr:ts
e m Gu a r a p u a v a , PIt.

d r Lu a , iu • 1987.

EHBHAI'A-CIlI':'o. 1.011-

•• __ o •••••••••••••• __ ••• _._. ____ •• [

H l' 11ti i1111'1\ t () (k g / 11 a )_1_
Tratamentos

19115/B(,
--~--~-----_ ..__ ._------

GR avSJ trSJ avSJ tr lYU5 2 /a
GR CVML trSJ cvHL tr 1893 a
GR avHL trSJ avHL tr 17 12 ah
GH "sHL p9SJ psML ps 1684 au
GR tmHL trSJ tmML tr 1671 ali
GR cvSJ trSJ cvSJ cv 1 Ú 57 nu
CR tlllHL cvSJ tmHL cv lL53 au
CR ilvHL avSJ avHL av 1619 au
GR trHL trSJ trML tr 1 616 au
GR trSJ trSJ trSJ tr 16U2 au
GR avSJ avSJ avSJ av 15 73 ah
l;R avHL cvSJ avHL cv 1569 ah

l:tt tm5J trSJ tlll~.J tr I ')) 'j nb

GR psNL psSJ trHL 1'9 1~U6 nu
GR psSJ psSJ psSJ ps li, b I~ au
CR psHL psSJ cvHL ps L 1,5 ) nu
GR tmSJ cvSJ tlll5J cv 1451 au
GR cvHL cvSJ cvHL cv li, U 7 au
GR cvSJ cvSJ cvSJ cv 1391 ah
GR psSJ psSJ cvSJ ps 13 Y 1 au
l; R tlllHL tlllSJ tlllHL tm 1 ) 1 5 alJ

GR avSJ cvSJ av5.J av 1285 ah

eu tlllSJ tmSJ tlllSJ tIO 122/, h

GR psSJ psSJ trSJ ps 1 L 5 1 U

c.v. (7.) 6 ,9
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J l! r o t :\" ;j lJ (I.. C 11 1 t (I r ;1 !;
1 -

r1i(c-

-- - -------- --_.-._--- ._.. --.-.__ .... -.--._-.--. ------- ..._-. -".. - ....-.-._------ -
1 ') !l rj / 1\ (,

avSJ
GR c v l í L

GR a v ~J L

CR I'sHL
Clt tlllHL
CR evSJ
C R t 111 t-I L

CR avl'lL

CR t di L

GR trSJ

CR avSJ
l; I{ a v 1-1L

Cll l:11I~;J

CR psHL
t; R li S S.J

CR p s l l L

C It til! S J

C R c v 1-\ L

CR psSJ

GR avS,J
l:_lt t 111S .J

C R P ,; '~ .)

t:rSJ
tr:SJ
r: r' S J

psSJ
trSJ
trSJ
cvSJ
avSJ
trSJ
trSJ
<lvSJ
cvSJ
L r S J

(Ir; S .J

psS.J
p~SJ
cvSJ
cvSJ
cvSJ
psSJ
t IIIS J

c..:vSJ
t IUS J

P '! S J

nvS,J

(~V l-I L

avUL
p sI-lI.

t: 111 H L

cvSJ
IlIItlL
a v I-lI..

trUL
trSJ
avSJ

:t v 11L

t r 111,

li S !;.J

c v tl L

(:iIISJ

c v /-1 L

cvSJ
cvSJ

:1 v ~).1

LlilS J

f: r ~;.J

tr

Lr
pa

tr
cv
cv
av

t r

Lr

cv

t r

ps

cv

cv

ps

!: 111

:IV

tlU

]')U5

1 11 ') 3

1 7 1 2.

l (,rj J

I (I! {)

lrltJ2

L ') 1 J

I '; I 'j

1 I. J J

I /. U 7

1 J ') 1

1 :3 Y 1

I J 1 ')

1 2 li)

1 22/,

1 1 'j 1

_._~ - ~ ••••••• _- ••. _- .~._---. -" _. - •• o

c.v. ~I.) (),9

1,1111-

I!(v.g/ll;r) -

7. /

-I U

;1 I,

:1 !,

a b

;r U

a\'



TABELA Percentagens m~dias de macroporosidade e poros idade total d0 5010, amostrados a
lO=rr. de profundidade, em diferentes corr.bina~ões de sisterr.as de rotação e sucessão
de culturas, em experimento realizado na AGRÁRIA, Entre Rios. Guara~uava, PR.
E~5RAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1987.

4·

Culturas anteriores Na= ropo rosidade Poros idade total

1981 1985 (:~) (i~ )1982 1983 1984

Girassol
Girassol
~irassol
;irassol
;irassol
;irassol
;irassol
arassol
io j a

io j a

oja
oja
oja
irassol
aja
irassol
oj a
oj a
ir a s s o l

cevada-soja
pousio-milho
t remoço-raí lho
cevada-milho
aveia-milho
aveia-soja
aveia-milho
tremoço-milho
aveia-soja
cevada-soja
tremoço;-soja
tremoço-soja
pousio-soja
cevada-milho
trigo-soja
tremoço-soja
aveia-soja
cevada-soja
trigo-soja

trigo-soja
pousio-soja
trigo-soja
trigo-soja
aveia-soja
trigo-soja
trigo-soja
tremoço-soja
aveia-soja
trigo-soja
trigo-soja
tremoço-soja
pousio-soja
cevada-soja
trigo-soja
trigo-soja
trigo-soja
cevada-soja
trigo-soja

cevada-soja
pousio-milho
tremoço-mi lho
cevada-milho
aveia-milho
aveia-soja
aveia-milho
tremoço-milho
aveia-soja
cevada-soja
tremoço-soja
tremoço-soja
pousio-soja
cevada-mi lho
trigo-soja
tremoço-soja
aveia-soja
cevada-soja
trigo-milho

20,5i r.v s , 63,53 n.s.
64,03
63,16
63,41
63,27
63,10
62,84
63,28
63,09
63,84
61,90
63,09
62,03
62,97
64,16
63,34
62,97
61,72
62,53

trigo-girassol
pousio-girassol
trigo-girassol
trigo-girassol
aveia-girassol
trigo-girassol
trigo-girassol
tremoço-girassol
aveia-soja
trigo-soja
trigo-soja
tremoço-soja
pousio-soja
cevada-girassol

. . 1/t r i go-csoj ac
trigo-girassol
trigo-soja
cevada-soja
trigo-soja

20,05
19,98
19,94
19,25
19,12
18,68
18,60
18,17
18,06

rI i, 95
i

17,53
17,45
17,41
17,03
16,52
15,29
14,93
12,40

, (%) 3,432,9

s. Não significativo pelo teste de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade.
Tratamento testemunha.

~
N
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MELHORAMENTO

DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES E MELHORAMENTO GENiTTCO DO GIRASSOL

Carlos da Silva Martins

A situação da cultura d? girassol no Brasil últimostem nos
cinco anos permanecido relativamente estável, isto ~, esta limitada a

pequenos plantios em áreas tradicionais de cultivo, geralmente localiza
das nas regiões sul e sudeste. A falta de cultivares adaptadas as nos-
aas condições tropicais tem sido um dos principais fatores de entrave
para o não desenvolvimento desta cultura. trabalho ~O objetivo deste
fornecer atrav~s de um programa de melhoramento cultivares
(híbridos e/ou variedades de polinização aberta) adaptadas ~s
tea regiões e ~pocas de cultivo.

difcren-

Experimento 11 Ensaio nacional de cultivares de girassol

E~~~ experimento faz parte de uma rede nacional de ensaios rea
lizados em diversas regiões do Pais, cuja finalidade ~ a avaliação de
cultivares promissoras (híbridos e variedades) disponíveis ou comcrcia-
lizadas no mercado nacional. Tem como principal objetivo a recomenda-
ção de cultivares em diferentes regiões de cultivo.

Este ensaio foi iniciado a partir de 1981 em Londrina, c nos
dois primeiros anos era realizado em duas ~pocas (l! ~poca: outubro-no-
vembro e 2! ~poca: fevereiro-março). Contudo os resultados da I! ~poca
evidenciaram um alto risco para o cultivo do girassol, devido a elevada
incid;ncia de doenças, o que levou a suspensão do ensaio neste período,
nos anos seguintes.

Nas Tabelas 1 e 2 sao apresentados os resultados m~dios de ren
dimento de grãos e teor de ~leo para os anos de 1982, 83, 84, 85 e 86,
ensaio de 2! ~poca (fevereiro-março). Os resultados mostram-se muito
variáveis com relação ao comportamento produtivo de cultivares, afeta-
das principalmente por condições climáticas adversas aliados a ocorr;n-

~.!'
I~ia de doenças, sendo as mais importantes ( Alternaria ·heZianthi

;~,I~!SOlerotinia 801erotiorum (podridão de capitulo).~'ll~~'O an.aio nacional de 1986, foi in.talado em 20~~ ~
"/":"1 '
~'. aa Fazenda Santa Terezinha, Warta-Londrina. Constituiu-se de 13 trata-
~ imentos, sendo quatro variedades de polinização aberta, de instituições

• t •

;~~\oflCiais e nove hibridos comerciais de companhias privadas. Utilizou-se
;. ';~aelineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições, e parcelas de
.\I-~~~atro linha. de 6m, espaçamento de 0,80m entre linhas e quatro plantas.

e

de fevereiro,



por metro linear. A colheita foi efetuada nas duos linhas centrnls.
Na Tabela 3, são apresentados os resultados de rendimento de

graos e outras caracterlsticas agron~micas. o rendimento m~dio do ex-
perimento foi de 1.605Kg/ha, sendo que houve uma tend~ncla das cultiva-
res precoces serem mais produtivas. Os coeficientes de varla~ão obti-
dos foram considerados baixos, e asseguram uma boa confiabilidade aos
dado. experimentais.

A variação no rendimento de graoa foi de 1,2 a 2,2 t/ha. sendo
que as cultivares (hlbridos comerciais)1 Conti-112. Conti-42~ Contl-711
e Conti-621, apresentaram produtividade acima de 2 t/ha. Das variedades
de polinização aberta a mais produtiva foi a variedade Issa~ka com ren-
dimento de 1.823Kg/ha.

Foi verificado uma baixa incid~ncia de doen~as; a semelhan~a
do que ocorreu nos dois anos anteriores ~ incid~ncia alternariade
(Alternaria helianthi) e podridão de capitulo (Salerotinia 8clel"otiol"wn)

foi considerada inexpressiva. Isto est~ r_lacionado com a boa distri-
bui)ão de chuvas no perlodo da emerg~ncia ao florescimento, seguido por
um perlodo seco a partir do florescimento at~ a matura~ão.

Na Tabela 4, estão ensaio na-apresentados os resultados do
cional de cultivares de girassol. realizados em 11 localidades. nos es-
tados do Cear~ (Ubajara e Tingu~), Minas Gerais (Janauba e Uberaba).

(Chapec~ esão Paulo (Jaboticabal). Paran~ (Londrina). Santa Catarina
Campos Novos), Rio Grande do Sul (Viamão, Santo Augusto e Pelotas).

Os rendimentos entre cultivares x locais ~arlaram de 303 Kg/ha
(cultivar Cargil-33, em Chapec~-SC. plantio de l~ ~poca)
(cultivar Conti-711, em Janauba-MG, plantio de l~ ~poca).

a 3.503 Kg/ha
o ensaio de

Janauba-MG, foi o que apresentou a maiOr m~dia de rendimpnto entre
cultivares, com 2.811Kg/ha, sendo que o ensaio de Chapec~-SC (l~ ~poca)
apresentou a menor m~dia com 815Kg/ha.

Dentre as 17 cultivares testadas a menor m~dia de rendimento
entre as localidades foi apresentada pela cultivar PIGB, com 1.089Kg/ha
e a maior pela cultivar Contlssol, com 1.976Kg/ha.

Experimento 2: Ensaio cooperativo do Cono Sur

Faz parte de uma rede de experimentos conduzlda em 5 P fi i s ('5

participantes do programa cooperativo do Cono Sur (Brasil, flrg('ntlna.
Uruguai, Chile e Paragual). A finalidade ~ testar diversas variedades
que são as mais promissoras em cada país com objetivo de favor('c~r fu-

fturos interc;mblos de informa~~es e materiais gen~tlcos.
j" Este ensaio era constituldo de 13 variedades: cinco da Argen-
ttina, duas do Uruguai, duas do Brasil, duas do Chile e duas do Paraguai,

< ,t.,.
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no delineamento de blocos casualizados com quatro repetiçoes.
o ensaio foi instalado em 21 de fevereiro de 1986, na Fazenda

Santa Terezinha, Warta-Londrina. As parcelas foram constituidas de 4

linhas de 6m, no espaçamento de 0,80m entre linhas e 4-5 plantas por
metro linear; com uma ~rea ~til de duas linhas centrais eliminando~se a
primeira e a ~ltima planta. A adubação de plantio foi de 230 kg/ha da
f~rmula 4-28-14. Controlou-se as ervas daninhas com o herbicida em pre-
emergência Trifluralina.

Os resultados de produtividade e outras caracteristicas agro-
nômicas são apresentados na Tabela D. O rendimento de grãos apresentou
um valor m~dio de 1.359 kg/ha, com uma variação de 1.159 kg/ha a 1.809
kg/ha, respectivamente para as cultivares Gayacan 2 Inta e Issanka. Ob-
servou-se que as variedades introduzidas 'apresentaram porte
elevado e ciclo mais tardio que os gen~tipos brasileiros

bem mais
(Issanka e

IAC-Anhandy).
A incidência de doen~as foi baixa, com relação .as doen~as

mais importantes: alternaria (ALternaria heLianthi) e podridão de ca-
pitulo (ScLerotinia 8cLerotiorum) foi praticamente inexpressiva. Isto
est~ relacionado ~s boas condições clim~ticas ocorridas no periodo de
cultivo. Não houve incidência significativa de pragas.
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TABELA 1. Rendimento (Kg/ha) de cultivares de Girassol do Ensaio Nacional

dos anos 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 em plantios de feverei-

ro. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

Cultivar 1982 1983 1984 1985 1986 ' 11Media-

Contissol 166 O 892 1474 1588 1404

Contissol 112 824 1258 2166 2221 . 1617

Contisso1 233 873 656 83 O 1195 889

Contisso1 422 1305 2181 2132 1873

Contissol 621 1237 1697 2024 1653

Contissol 812 769 1120 944

Contissol 912 2282 1314 1798

Contisso1 711 864 1934 2071 1623

DK-1 7O 1809 692 1250

DK-180 1471 826 1267 2041 1345

Cargill-22 482 482

Cargil1-33 703 967 1694 1121

Peredovick 146 O 1460

IAC-Anhandy 767 1476 1822 1653 1430

Cordobes 1606 703 1154

Guayacan 1093 635 864

IAC-Experimental 1280 1280

Estanzue1a 75 1313 629 971

lssanka 1588 1158 1881 1823 1613

11-003 921 921

IDSG-380-A 726 1778 1252

PlGB 1039 1597 1783 1473

Semente' branca 2671 2671

lDSG- 2 1824 14 01 1612

lDSG-3 1659 1741 1700

Progress 1738 1738

M~dia 1415 740 1155 1945 1605

1/, ~- Variavel em fun~ao de-anos de testes.
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TABELA 2. Teores de ~leo nas sementes de girassol de diversas cultiva·

res do Ensaio Nacional dos anos 1982, 1983, 1984 e 1985, em

plantios de fevereiro. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

Cultivar 1982 , 1/Media-1983 1984 1985

38 22!:.1,
Contisso1112

Contisso1 233 36,93

Contissol 422

Contissol 621

Contissol 812 41,57

Contissol 711

Contisso1 912

OK-180

O K-1 7 °
40,71

43,40

44,81Cargi11 33

IAC-Anhandy 40,88

43,68Issanka

Semente Branca

IOSG-3

IOSG-2

IOSG-380-A

PIGB

29,44

39,51

33,47

39,86

40,52

37,01

35,96

36,82

37,29

42,02

46, 18

39,33

46,88

48,88

43,74

42,80

47,99

43,95

42,45

46, 16

41,96

48, 19

45, 10

42,09

38,66

44,60

42,85

44,50

30,84

42,17

36,86

45,30

44,79

36,66

43,95

36,57

44,42

48,54

41,76

45, 10

42,09

40,67

40,20

43,34

41,13

41,98

30,84

42, 17

36,86

45,30

4.4,76

1/, ~- Variave1 em funçao de anos de testes.

2/ '- Em percentagem de materia seca.
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características agronomicas de cultivares de girassol. ~ Ensaio Nacionalt........ , ..•....

~plantio: 20 de fevereiro de 1986. EMBRAPA-CNPSo.

~'.:-'

Lo n d r í n a , PR. 1986.

;-~-;,'; ":;":';,- ", :">,:,':-"<,,·:..J.~ii.~__, - .:.-=-Florarão::-:--Florarão• " ' .-- '.. "- 11 '-:'-
Produtividade- ,tivar '. - . inicial media

"Maturação
fisiol~gica

Altura (m)

(kg/ha) ~ias) Planta Capitulo
ao solo

:':t ~...s-, :: ,\,:~!;,,:..~'~---

, 'Diametro (em)

cápitulo 21Caule-

-4' .' - 31
Stand-

final
Classificação

,genetica

,ti-112
ti-422
ti-711
ti-621
anka
B
G-3

2221
2132
2071
2024
1823
1783
1741
1738
1653
1588

,1401
1314
1195

gress
-Anhandy
tissol
G-2
t1-912
ti-233

ia 1605

• (%)

(dias) (dias)
41a-

ab
abc
abc

bcd
cd
cde
cde

def
def

efg
fg
g

41
41
42
39
37
38
42
41
44
55
54
41
53

48
54
51
48
48
47
56
55
62
63
62
47
62

82
87
84
83
80
80
89
86
87
90
90
84
86

lt9
2,0
1~7
lt6
lt8
1,4
1,8
2,0
2,2
2t3
2,0
1,4
1,9

1,4
.1,5
1,0
1,3
1,2
0,9
1,2
lt3
1,4
1,9
1,4
0,9
1,2

1,3

8,1

15
16
18
16
17
16
18
17
20
19
19
15
19

17

12,6

2,1
2,1
2,1
2,0
2,2
lt8
2,1
2;~
2,4
2,4
2,3
1,6
2,5

2,1

14t5

33
40
41
33
36
36
32
32
35
35
28
17
34

33

hibrido
hibrido
hibrido
hibrido
variedade
variedade
hibrido
variedade
variedade
hibtido
hibrido
hibrido
hibrido

44 54 85 1,8

14,1 5,4

stimativa obtida do peso' de grãos da parcela, m~dia de cinco repetições.
60cm do solo.

~dia de plantas colhidas por parcela (stand inicial = 40 plantas).
este de Duncan a 5%~.

•.. v: " .•.•• :0(0
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TAIlLA
11r." .. ndl .•e n t e (ka/h., d. cut,ttv.r •• d. lir ••• ol do en •• to n e e t e n •• (1985/86), r •• l t e e de 'fi d t v e e e c e 'It.do. do 8r •• t t ,

./ ••• 'Â-CN,$o. Londrina, PRI 1986.

Cultivar ••

.
]

..•
,
~
5 •.

"

Hedl'
por

Iee e I

VhNO (l1!).!1

l'AOlO
1490

11'6

S.nto AUlulto (l. )11
l'AIllO

Pelotl. (lS)
CPAU

Jan.ub. (MO)
lPAIIIO

Uber.b. (Me)
[PAIIIO

Ch.p.có (Se)
EMPASC

C• .-pos Novo, (Se)
1.'ASC

Londrinl (ri)
CNPSo

J.botlc.bd ($')
FUNil'

tiniU. (el)
IPACI

UboJo" (CE)
IPACI

J.".~b.(MO)
IPAIIIO,

Ch,p,cÓ (SC)
lIIPASC

...
:i
g
u

N

1
c
oc

..
"~

14)4 1118 140'

1181 U Il 1606

1488 1494 181) 112' 181\ 1846

1681 1139 1119 1829 1616 1806

14H 869 lo!l6

1)44 121) 111\

1~71 1))6

17\8 IIhO

1668

1229

1166

2811

11I1 1611 1404

1111 1460 9'0

1316 1146 10,"

1061 16' 1014

1"8 1861

1140 n05

1/,1 •• tI ••• 1,~.,poe.(••.•••1 Julh•• ftovell'bro/S", par. 01 •• ta pri_ho. 10e", • ,"nUo d. 2t .poc. (••••• 1 Jan.tro I .brtl/86). pau o. r•• t.nuI

.•• , l•• tlot •• eeee h.lof •• lup.rlore.) I •• ttabro (valor •• inferlor •• ).
~~1.' 'i I r-

~. . 1 t""':1

'~:;:l:~, ',').R~,
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LA -5. Rendimento de graos
, Ae caracteristicas agronomicas de cultivares do ensaio cooperativo do Cano

Sur, plantio: 21 de fevereiro de 1986. EMBRAPA-ÇNPSo. Londrina, PR. 1986.

Produtividade~/
Floracão Maturação Altura (m) Diâmetro (cm), 3/

m~día fisiol~gica Stand- Clas s í f í ca çao
Lvar Capitulo 2/(kg/ha) Planta , ,

(dias) (dias) ao solo Capitulo Caule- final genetica

4/ 48 82 1,7 1,1 17 2,1 variedadeika 1809 a- 31
:ê Irrt a 1742 ab 66 97 2,3 1,8 15 2,4 27 variedade

1687 ab 65 97 2,3 1,7 18 2,5 23 hibrido-simples
i í n rota 1608 ab 68 99 2,3 1,6 18 2,6 26 variedade
iaue La Yatai 1539 abc 67 97 2,2 1,6 15 2,0 26 variedade
mhandy 1524 abc 63 87 2,1 1,5 18 2,1 27 variedade
iz ue La 75 1511 abc 70 97 2,2 1,7 16 2,3 25 variedade
lovick 1501 abc 57 85 2,1 1,4 17 2,1 26 variedade
ita rota 1401 bcd 66 98 2,3 1,8 14 2,3 26 variedade
lbês Inta 1387 bcd 65 92 1,9 1,3 17 2,1 18 variedade. 22m rota 1240 cd 67 98 2,4 1,6 18 2,6 variedade
ican 2 Inta 1159 d 67 96 2,2 1,7 16 2,1 22 variedade
ic an 1092 d 75 98 2,6 1,8 14 2,2 22 var í ed'ade

1359 65 94 2,2 1,6 17 2,3 25
:01.) 14,5 - - 5,6 9,2 11,3 9,6

:imativa obtida do peso de grãos da parcela, m~dia de quatro repetiçoes.
iOem do solo.

lia de plantas colhidas por parcela (stand inicial = 40 plantas).
;te de Duncan a 5%.

VI
o



51

NUTRIÇAO MINERAL

NUTRIÇ~O MINERAL DO GIRASSOL

Experimento I: Curvas de resposta do girassol a nitrogênio, f~sforo e pot~sslo -
(Londrina, PR)

Aureo F. Lantmann, Gedi J. Sfredo e Clovis M. Borkert

Com objetivos de obter curvas de resposta do girassol para doses cres-
centes de nitrogênio, f~sforo e pot~ssin e estabelecer correla~io entre a disponi-
bilidade do P e K no solo e a resposta do girassol a tais nutrientes, este experi-
mento foi conduzido durante três safras, 82/83, 83/84 e 84/85, em solo LatoRsolo
Roxo ~lico do municipio de Londrina, PR.

As respostas do girassol a doses crescentes de nitrogênio, f~sforo e
pot~ssio obtidos em Londrina, PR, durante os três anos de execu~io dos experimentos,
sao mostrados na Tabela 1.° nitrogênio influenciou na produtividade do girassol de formo diferen-
te a cada ano. No ano de melhor produtividade, 1984, a dose de nitrogênio equiva-
lente a 40 kg/ha de N, foi suficiente para produzir estatisticamente igual a dose
de 80 kg/ha de N. Nos anos de 1983 e 1985, a produtividade m~dia do girassol foi
inferior, por motivos de estiagem, mesmo assim, em 1983 a dose de N equivalente a
80 kg/ha foi a que proporcionou maior produtividade e estatisticamente igual a dose
120 kg/ha.

Em anos normais e em solo com teor de carbono orginico alto (mais ou
menos 3%) o nitrogênio aplicado em dose equivalente a 40 kg/ha e dividido em duas
aplica~~es, com 113 da dose aplicada na semeadura e 2/3 ap~s os 50 dias da germlna-
~ão, ~ suficiente para obten~ão do rendimento maior que o girassol oferece.

Durante os três anos de execu~ão do experimento, a quantidade de f~sfo-
ro equivalente a 80 kg/ha de P205 foi a dose de melhor ap rove í t ame nto , As dosr-sm.i ls
elevadas, 120 e 160 kg/ha de P205, proporcionaram rendimentos semelhantes eslatls-
ticamente a dose de 80 kg/ha. Em 1985, tamb~m a dose de 40 kg/ba proporcionou pro-
dução estatisticamente igual a equivalente a dose de 80 kg/ha, evidenciando prova-
velmente, um aproveitamento pelo girassol, do f~jforo residual deixado pelas duas
aduba~ões fosfatadas anteriores. Desta forma pode-se concluir que a adubaçio fosfa-
tada para o girassol em solos de uso recente, deve ser no m~ximo de 80 kg/ha de
P205; j~ em condi~ões de uso continuo, a quantidade de P205 pode ser de 40 kg/ha,
isso para solo Latossolo Roxo ~llco (Tabela 1).° pot~ssio provavelmente seja o elemento de maior exigência pela cultu-
ra do girassol. No presente estudo, conIo rme os resultados mo st rados na Tn ho ln
durante os três anos, foi obtido resposta do girassol até a dose de 60 kg/ha de
K20, o que na pr~tica se considera urna dose elevada. Este fato fica talllb~IlIeviden-
te, quando se observa as produç~es obtidas nos tratamentos com ausência de pot~sslo
710, 555 e 500 kg/ha as menores do grupo de tratamentos com doses crescentes de K
durante 05 três anos de execução.

A Tabela 2, mostra as caracteristicas químicas iniciais (82/83) do
solo utilizado para o aludido experimento e apo s o terceiro ano de execuc;;o do t'x-
perimento (84/85). Conforme mostra a an~lise, o teor de pot~ssio neste 5010 encon-
trava-se inicialmente em nivel m;dio (0,21 meq), em 84/85 o resultado de amostraRem
em parcela testemunha (sem adubaç~o pot~5slca) revelou um valor de 0,07 meq, pvl-
denciando tamb~m a alta capacidade de extração do pot~ssio pelo girassol.

Experimento 21 Curvas de resposta do girassol a nitrogênio, f~sforo e pot~5sl0 -
(Nova Santa Rosa, PR)

Aureo F. Lantmann, Gedl J. Sfredo e Clovis M. Borkert

As respostas do girassol
obtidos em Nova Santa Rosa,

~"'-nt..o',"_L'ULU..-m.o.a..u.ad.osna Tabe ia 3.

a doses crescentes de nitrogênio,
durante os dois anos da execução

f~sforo e
d05 experi-pot~ssio
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o nitrog~nio influenciou na produtividade do girassol de forma diferen-
te a cada ano. No ano safra de 1984/85 com boa distribuição de chuvas o girassol
respondeu ao nitrog~nio até a dose de 120 kg/ha de N,com produtividade igual a
2187 kg/ha de girassol, porém, no ano safra de 1985/86 com chuvas irregulares e com
a dose de 40 kg/ha de N foi observado produtividade semelhante estatisticamente,
igual a dose O kg/ha de N e também a dose de 120 kg/ha de N. Desta forma conclui-se
que a aplicaç~o do nitrog~nio para o girassol fica tamb~m condlclonadn a distribui-
ção de ocorr~ncia de chuvas (Tabela 3).

Conforme mostra a Tabela 4, o teor de f~sforo no solo onde se reali-
zou este estudo era de 14,3 ppm, valor considerado como alto. Por vsse motivo a
resposta do t g í rasso l n doses crescontcs de f~Rforo foi dc pOUCIl dlfr'rpnçil estat{s-
tica, conforme mostram os resultados apresentados na Tabela • A dose de f~sforo
equivalente a ° kg/ha proporcionou produtividade do girassol semelhante estatisti-
camente a 80 kg/ha de P205 e esta foi semelhante ao que produziu a dose 160 kg/ha
de P205 nos dois anos de condução do estudo.

~ O teor de pot~ssio original neste solo é alto, conforme mostrado na Ta-
bela 4, com valor de 0,45 meq/100g. Mesmo assim, o girassol apresentou resposta
até a dose equivalente a 30 kg/ha de K20 o que em termos pr~ticos corresponde a uma
dose baixa.

Experimento 3: Efeitos da adubação aplicada para a soja na produtividade do gi-
rassol (Londrina e Nova Santa Rosa, PR)

Aureo F. Lantmann, Gedi J. Sfredo e Clovis M. Borkert

Este experimento teve como principal objetivo, observar o efeito da
adubação aplicada para a soja na produtividade do girassol, pois e comum a situação
em que o agricultor que cultiva o girassol não adubar esta cultura, induzindo a um
aproveitamento do residual da adubação praticada para a soja. Assim, existe a ne-
cessidade premente de se conhecer a situação de fertilidade ap~s o cultivo do gi-
rassol, nas ~reas onde isso é praticado, bem como, avaliar os efeitos sobre a pro-
dução da soja conseqüente.

Na localidade de Londrina, conforme mostram os resultados da Tabela 5,
foi observado resposta do girassol ao nitrogênio, sendo as produções obtidas duran-
te os tr~s anos nos tratamentos apenas com nitrog~nio, semelhantes estatisticamente
a do tratamento com adubação para o girassol, indicando, assim, que naquela situa-
ção de fertilidade, conforme mostra a Tabela 5~ apenas 40 kg/ha de N seriam sufi-
cientes para se obter o melhor aproveitamento pelo girassol da adubação aplicada
para a soja.

No tratamento com adubo para a soja e girassol observa-se que, tanto a
soja como o girassol apresentaram menores produtividades a partir do segundo ano em
relação aos demais tratamentos, considerando-se que a fertilidade do solo, em que
se realizou o trabalho, é alta conforme mostra a Tabela 6.

No trabalho realizado em Nova Santa Rosa, em condições de fertilidade
do solo inferior ~ de Londrina, conforme mostra a Tabela 6·, também o girassol res-
pondeu ~ adubação aplicada para o cultivo da soja, sendo que a produtividade obtida
neste tratamento, (1570 kg/ha) foi estatisticamente semelhante ao tratamento que se
utilizou adubação para a soja e girassol, (1760 kg/ha) (Tabela 7).

Desta forma, conclui-se que em solos de boa fertilidade, e vi~vel quan-
do se cultiva girassol ap~s a soja, apenas adubar o girassol com nitrog~nio. Porém,
é necess~rio que seja efetuado um acompanhamento peri~dico da situação de fertili-
dade do solo.
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AB E LA ,1. E f e i tos do n it ro g ê n io, f ~s f o ro e p Q t~ s s i o na p ro d u t i v i da d e
do girassol (cv. lssanka) 'em solo ~atoss010 Roxo ~1ico de
Londrina, PR, durante' •..tres anos • H~dla de

..tres repetl-..~oes. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

ITratamentos (Kg/ha) Produtividade (Kg/ha)

N P205 K20 1983 1984 1985. ,
"

O O O 750 470 311

,80 O O 740 1 I 645 360c- c c

O 80 60 713 c 2200 b ~J47 ab
40 80 60 895 b l540 ab 1103 b

80 80 60 1200 a l790 a 1513 a
120 80 60 1255 a 2465 b 1235 ab

'o 80 O 780 c 375 d 380 c
80 O 60 775 c 1885 c 832 b
80 40 60 910 bc 1880 c 1242 ab
80 80 ' 60 1200 a 2790 a 1513 a

,80 120 60 1270 a 2435 ab 1326 a
80 16 O 60 1070 ab 2210 bc 1215 ab

O O 60 765 c P 10 bc 1208 b
80 80 O 710 c ~55 c 500 c

80 80 30 980 bc 1950 b 1041 b

80 80 60 1200 ab 2790 aI" 15 13 a
80 80 90 1325 a 3060 a 1111 b

11 , seguidas de letra, em cada coluna, cada.He d í a s uma mesma para grupo
de tratamento (N , P K) .. diferem entre si pelo dee nao teste Duncan
a 5,0i'. de probabilidade.



TABELA 2. Caracterfsticas quimicas do solo Latossolo Roxo ~lico de
Londrina, PR, na ocasião da instalação .do .::experimento,
"Curvas de resposta do girassol a N, P e K" e ap~s o ter
ceiro ano. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

meq/lOOg 1. ppm
Safra pH

Ar K ':Ca Mg Ar c P

82/83 5,5 .0,22 0,21 5,1 2,1 :,2,8 3,0 7,7

84/85* 5,5 0,25 0,07 4,9 1,5 4,7 3;1 8,2

~e5ultado de amostragem efetuada nas parcel~s testemunha.

U1
~ •.
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rABELA
~, ,3. Efeito, do nitroaepio, tOlfQro e potaaaio na produtiVidade

do girassol (cv. lsBanka) em solo LatosBo10 Ro~o '~~lic~ de'
Nova Santa Rosa, durante dois anos • , AMedia de tres repeti-i

...<;oe8. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986 •
'. I

Tratamentos - (Kg/ha) Produtividade (Kg/ha)

N P20S K20 1985 1986

"ri_

O "0 O 1137 633 .
'., ..-

80 \0 O 1520 bc d.!J 1122 cde
O 80 60 1234 cd ,1306 bcd

40 80 60 1645 bc I 1526 ab
80 80 60 1754 b 1706 a

120 80 60 2187 a 1755 a

O 80 O 13 O 1 cd 1039 de
;,'

80 O 60 1619 bcd 13 12 bcd
80 40 60 1593 bcd 1306 bc d
80 80 60 1754 abc 1706 a . ,.

t
t, r :

80 120 60 1890 ab 1491 abc _ •..j -~~....
80 160 60 2234 1457 abc :r'l.o

a , .
. ,

O O 60 1374 d 770 ef :. ;

',r'

80 80 O 1614 C 947 def
80 80 30 1895 ab 1562 ab

" '

80 80 60 1754 bc 1706 a ...."'; !

' .....•
•.',I·· ~

80 80 90 203 1 a 1491 abc ~,Ij~

. \:'
.\ \

1/ ' seguidas de uma mesma letra, em cada coluna, para cada grupo de 'I- Medias tratamen-
to (Nt P e K) não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5,0% de probabilidade. ~

\
~ - - ,



4. Caracteristicas
,

quimicas do solo Latossolo Roxo distr~fico deTABELA

Nova Santa Rosa, PR, na ocasião da instalação do experimento

"Curvas de resposta do girassol a N, P e K". EMBRAPA - CNPSo.

Londrina, PR. 1986.

pR. meq/lOOg ppm'4

~m agua AZ A7,K Ca cMg P

5~8 4,5 5,40,3 0,35 1,2 1; 8 14,3

L11
(J"\



TABELA ~~. Efeitos da adubação para a soja na produtividade do girassol (cv. Issanka) em solo Latos-
# .•• ~ -solo Roxo eutrofico de Londrina, PR, durante tres~nos. Media de quatro repeti~oes. EM-

BRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

Produtividade - (Kg/ha)

Tra t ame n t.o s i984 i98§ i986

soja girassol soja girassol· soja girassol soja girassol

sem sem 2900 930 c 1900 885 b 2000 647 b
11 3015 1165 b 2&40 974 b 2430 770 badubo- sem

adubo N1 3015 1345 a Z640 1128 ab .2430 875 ab «

adubo N2 3015 1520 a 284.0 1244 a 2430 993 a
adubo ~ 21 3015 1365 a 2840 1212 a 2430 1028 aadubo-

1/ _
- 200Kg/ha da formula 0-30-15.
21 _
- 250Kg/ha da formula 0-30-15 mais Nl• Nl = 40Kg/ha do N (lil mais 2/3 ~os 5~ dias)

N2 = 80Kg/ha do N (1/3 mais 213 ~os 50 dias)
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5,0~ de probabilidade.

3/ _
- Medias seguidas de mesma letra, -nao

VI
-.J



TABELA &. Características qu{micas de solo Latossolo Roxo eutr~fico de Londrina, .PR e Latossolo

Roxo distr~fico de Nova Santa Rosa, na ocasião da instalação da cultura dagLrassol~no

experimento "Efeitos residuais de adubação aplicada para a soja na produção do giras-

sol". EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

meq/lOOg 'I. ppm
Local pH

AI, K Ca Mg AI, C P

Londrina 6,0 0,0 0,48 9,4 2,5 0,0 2,0 9,4 (1)

5,9 0,0 0,61 8,7 2~5 0,0 1,8 12,6 (2)

. 5,5 0,3 0,21 3,4 0,8 4,5 1,7 9,5 (1)
Nova Sta. Rosa

5,5 0,3 0,25 5,8 0,9 4,1 1,7 11,5 (2)

(1) _
Tratamento sem adubaçao para a soja.

(2) #

Media dos tratamentos com a soja adubada.

l.I1
co



TABELA 7. Efeitos da adubação para a soja na produtividade do girassol (cv. Issanka)
em solo Latossolo Roxo ~lico de Nova Santa Rosa, PR. M~dia de quatro repe
tiçoes. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

Tratamentos - (Kg/ha) Produtividade - (Kg/ha)

soja girassol soja girassol

sem sem 1965 1290 c
11 2545adubo- sem 1570 b

adubo Nl 2545 1485 b
adubo NZ 2545 1675 ab

adubo 21 2545 1760 abadubo-

11 -- ZOOKg/ha da formula 0-30-15.
21 •.- 250Kg/ha da formula 0-30-15 mais Nl• Nl = 40Kg/ha de N (1/3

N2 = 80Kg/ha de N (1/3
mais 2/3 aos 50 dias)

mais Z/3 aos 50 dias)
31 - ~- Medias seguidas de mesma letra, nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 5,07.de probabilidade.

V1
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PRATICAS CULTURAIS

ESTUDO SOBRE ÉPOCA DE SEMEADURA EM GIRASSOL

No t Lu n l drt d;'c'lllll !I" .•• ·t:••nt n , n p,ltil~p,,, rfol l u+ r o du zl do lI" ,""1"11111 dr-

produç;o do Paran~ como um cultivo de outono-invernu, apesar de srr cullura dv pri-
mavera-verão. Embora descrito como espécie pouco sensível ao fotoperíodo e r~sti-
co em ~e~ac;ão ~ umidade e temperatura, julgou-se oportuno procurar conhecer sua res-
posta a epoca de semeadura. Neste sentido, o presente trabalho foi conduzido dura~
te os ultimos cinco anos, em Londrina. O estudo consistiu da semeadura de seis cul-
tivares de girassol em v~rias épocas. Em 1981/82, as semeaduras toram realizadas
de novembro a abril, com intervalos mensais, num delineamento de blocos ao acaso
com subparcela, com três repetic;ões; em 1982/83, as semeaduras foram realizadas nos
meses de setembro, novembro, janeiro, fevereiro e marc;o. Nessp ano, cada ~poca
constituiu um experimento em blocos casualizados, com quatro repetic;ões. As culti-
vares utilizadas foram: Contisol, Cargil 33, Codobez, Estanzuela 75, Guayacan e Pe-
redovick, sendo que no seRundo uno estas duas ~ltimHs foram substltuirlns prlas cul-
tIvares Issankn e Cont l-Gil 2081.

Nesses dois primeiros anos, observou-se que as produc;ões de todas as cul-
tivares testadas eram severamente reduzidas à medida que a semeadura era realizada
mais tarde, independentemente da data da semeadura. Estes foram anos de outono u-
mido, o que favoreceu um intenso ataque do fungo ALternaria heLianthi. As primei-
ras épocas produziram in~culo para as demais e o esquema experimental, com as ~po-
cas instaladas pr~ximas umas das outras, no espac;o, favorecia a Inoculação nalural
das épocas subseqUentes, reduzindo drasticamente o desenvolvimento das plantas nas
semeaduras mais tardias •.

Para diminuir esse efeito "mascarador" do resultado, a partir de 1984
cada época passou a constituir um experimento em blocos casualizados com quatro re-
petic;ões, Instalado distante mais de 200 metros um do outro. Outras alterac;ões fo-
ram as reduc;ões para apenas três épocas de semeadura, janeiro, fevereiro e marc;o,
e substituic;ão das cultivares, por falta de semente das anteriores. Assim, nos ~l-
timos três anos foram utilizadas as cultivares Cargil 33 (~nica comum nos cinco a-
nos), conti 233, Conti 422, Conti 112, IAC-Anhandy e Issanka. Estas duas sao va-
riedades e as demais são híbridos.

Nos cinco anos utilizou-se parcelas experimentais de' 7,Om de comprimento
com cinco fileiras de plantas espac;adas entre si de 0,8m. Considerou-se área ~til
as três fileiras centrais, excluindo-se I,Om de cada extremidade. A semeadura foi
feita manualmente, em covas distantes 0,20m uma da outra, deixando-se cair 3 a 6 se-
mentes por cova, efetuando-se um desbaste 8 a 10 dias ap~s a pmrrg~ncla, consrguin-
do-se assim uma popu laçao inicial em torno de 62 mil plantas/ha. Prov lamc nt e ~ se-
meadura, e na mesma linha, foi aberto um sulco com 0,8 a O,IOm de profundidade onde
foi distribuído e enterrado o adubo, simulando a distribuição feita por uma máqUi-
na semeadeira.

Além da adubac;ão de base, que foi aproximadamente doIs te'r"os da r('co-
mendada para milho naquelas condic;ões de solo, fez-se adubac;ão de cobertura apli-
cando-se, aos 35 e 45 dias, 30kg/ha de nitrogênio como sulfato de am~nio.

As caracterísitcas estudadas não foram as mesmas nos cinco anos. Apenas
rendimento, diãmetro do capítulo, altura de planta e peso de mil aqu;nlos foram co-
muns a todos anos. O teor de proteína dos aquênios foi determlnadu apvnas no pri-
meiro ano e o t~or de ~leo s~ não foi determinado para o segundo ano.

A seguir são apresentados os resultados por característica estudada.
Produção de aquênios

Nos anos 1981/82 e 1982{83, as maiores produtividades, para as seis cul-
tivares, foram obtidas na primeira época (Tabelas 1 e 2). Es t e fato "ão carac-te-
rizou apenas um efeito da época pois nos dois anos a primeira ~poca fois instalada
em datas diferentes, em novembro de 1981 e em setembro de 1982. Nos dois anos, o
rendimento diminuiu vertiginosamente a partir da primeira ~poca, cnmo conseqUência
de um aumento progressivo da produc;ão de in~culo do fungo ALternaria heLianthi. Em
função do delineamento experimental que permitia a aproximação no espac;o de épocas
de semeaduras diferentes, as plantas das primeiras ~pocas, semeadas no verão in-
fectadas pelo fungo, proporcionavam uma severa pressão de in~culo sobre as epocas
posteriores. Dessa forma, enquanto nas duas primeiras ~pocas a enfermidade começa-
va se agravar apenas ap~s o florescimento das plantas, nas ~ltimas ~pocas, ap~s fe-
vereiro, as plantas eram infectadas precocemente, reduzindo drasticamente seu de-
senvolvimento e rendimento. Além do fator distincia, a umidade do ar durante o pe-
ríodo reprodutivo das plantas foi outro fator que estimulou a alta intensidade de
ocorrência das manchas de alternaria nas folhas e no caule das plantas. Por estas
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razoes, as produções de aquênios das semeaduras de março e abril
tadas em 1981/82.

Nesses dois primeiros anos, a variedade Cordobez mostrou-se tão produti-
va quanto o hibrido Contisol. A produtividade m~xima alcançada, 1733kg/ha em 1981/
82 e 1983kg/ha em 1982/83, em semeaduras de setembro e novembro, respectivamente,
foi baixa se comparada principalmente com milho e soja, mostrando ser o girassol
pouco rent~vel caso não tenha preço de venda superior ao da soja. As produtivida-
des de fevereiro e março foram inexpressivas pelas razões j~ co locadas (Tabelas1e2).

Nos anos seguintes, 1984, 1985 e 1986, o esquema experimental não per-
mitiu um bom controle do efeito do local, principalmente fertilidade, por~m os re-
sultados foram melhores, permitindo observar melhor o potencial do rendimento nas
três ~pocas estudadas (Tabelas 3, 4 e 5). A menor produtividade em algumas ~pocas,
principalmente em 1986, são explic~veis. Em 1984, a produtividade da semeadura de
fevereiro foi reduzida por efeito da fertilidade mais baixa do solo onde foi insta-
lada, principalmente por se tratar de solo com menos mat~ria org~nica. Nestas con-
dições as plantas foram atingidas por uma estiagem ocorrida no pr~-florecimento o
que reduziu a produção das seis cultivares (Tabela 3).

Em 1985, a semeadura de janeiro sofreu ataque de percevejos (Nezara
viriduLa) que migraram de uma ~rea pr~xima, ap~s a colheita de uma lavoura de soja.
Esses insetos atacaram os capitulas das cultivares IAC-Anhandy, Issanka, Conti 112
e Conti 422 que estavam em floresclmento. Por ignorância sobre o efeito dessa es-
p~cie de inseto em girassol, uma vez que não era considerado praga dessa cultura,
quando se fez o controle os danos j~ haviam ocorrido. Os híbridos Cargil 33 e Con-
ti 233, de florescimento m~is tardio, praticamente não sofreram danos e apresenta-
ram produtividades altas (Tabela 4). Em 1986, a produtividade foi reduzida nas se-
meaduras de fevereiro e março devido a chuvas que atingiram as cultivares em fase
reprodutiva, possibilitanto a ocorrência de doenças e o atraso na colheita. Na se-
meadura de março ocorreu uma chuva de granizo, o que intensificou os danos. Nesse
~ltimo ano os materiais precoces foram os mais produtivos, pois os mais tardios fo-
ram mais atacados por enfermidades, principalmente ALternaria sp. e ScLerotinia
seLerot: iorum,

Quanto ~s cultivares, os resultados mostraram que para semeadura de pri-
mavera-verão, as mais tardias parecem ser as mais indicadas, como ficou evidente
nos dois primeiros anos, em que as variedades Cordobez e Estanzuela, e o híbrido
Contisol foram as mais produtivas. Por sua vez, nas semeaduras tnrdias, a partir
de janeiro, conforme observado nos ~ltimos três anos, as cultivares precoces como
os.hibridos, Conti 422 e Conti 112 e a variedade Issanka foram superiores.

~nao foram aprovei-

Di~metro do capitulo e peso de mil aquênios
Nos cinco anos, as medidas de diâmetro do capÍtulo encontradas variaram

de 10cm a 25cm (Tabelas 6 a 10). Nos dois primeir0s anos houve maiores variações
entre as ~pocas de semeadura quanto a esta caracterÍstica, em função da grande di-
ferença de desenvolvimento das plantas entre as ~pocas, p~las razões j~ expost~s.
Nestas condições, assim como aconteceu tamb~m em 1986, observou-se uma correlação
entre o diâmetro do capÍtulo e a produção de aquênios, para o efeito de ~poca de
semeadura. Em 1984 e 1985, essa relação não se evidenciou, acredita-se que porque
os fatores determinantes da redução da produção tenham SE evidenciado quando os ca-
pÍtulos j~ tinham seu tamanho praticamente definido. A relação entre estas duas
caracterÍsticas foi menos evidente para o efeito de cultivar, contrariando o que
se encontra comumente na literatura especializada. Acredita-se que a ocorrência de
grande área chocha na parte central dos capÍtulos, como se observou nestes experi-
mentos, seja o fator mascarador dessas correlações

As m~dias de peso de mil aquênios se encontram nas Tabelas 11 a 15. Os
pesos encontrados variaram entre 21 e 6lg. Na m~dia são semelhantes aos encontra-
dos por outros autores. Os mais baixos pesos de aquênios foram encontrados em1982/'
83, devido à ocorrência de doenças fúngicas no capitulo, principalmente Botrytis sp.
Foi um ano muito chuvoso, o que favoreceu essa ocorrência. Não se observou efeito
consistente de ~poca de semeadura sobre o peso dos aquênios. As cultivares IAC-
Anhandy, Conti 422 e Issanka produziram aquênios mais pesados que as demais. Assim
como o tamanho do capitulo, esta caracterÍstica não mostrou muita relação com a
produtividade de aquênios, com excessão para o efeito de ~poca em 1984 e 1985.



Altura de planta
A maioria das cultivares estudadas apresentaram porte alto, o que ficou

evidente principalmente nas semeaduras de primavera-verão (Tabelas 16 a 20). A me-
dida que a semeadura ocorreu mais tarde, a p~rtir de dezembro, as plantas tenderam
a reduzir o porte, exceto em 1984, quando as condi~ões de umidade e, principalmente,
fertilidade de solo favoreceram mais o crescimento das plantas na semeadura demar-
ço.

o desej~vel é que as cultivares apresentem plantas mais baixas para fa-
cilitar a colheita. Neste sentido a variedade Issanka e os hibridos Conti 422 e
Conti 112 se destacaram.

Teor de ~leo e proteina
Em função da impossibilidade do laborat~rio do CNPSo em atender todas as

solicitações de an~lises, o teor de proteína dos aqu~nios foi determinado apenas no
primeiro ano, dando-se prioridade para as an~lises do teor de ~leo, o que foi feito
para todos os anos, exceto para 1982/83 (Tabelas 21 a 25).

Os teores de porteína encontrados em 1981/82, foram bastante estáveis,
situando-se em torno de 21%. Comparando-se os teores de ~leo e proteína nesse ano
(Tabelas 21 e 22), observa-se que as cultivares Peredovick e Cargil 33 foram as que
mais se destacaram, apresentando um conte~do de ~leo + protetna de 64,37% e 67,51%,
respectivamente. Para prot~ína, houve interação significativa entre ~pocas de se-
meadura e cultivares. Com excessão de Estanzuela 75, todas as cultivares produzi-
ram mais proteina na s~meadura de janeiro. Os menores teores foram encontrados pa-
ra a semeadura de fevereiro. Os teores desses dois componentes, por efeito de épo-
ca, foram, na m~dia das seis cultivares, inversamente proporcionais, particularmen-
te para as semeaduras de janeiro e fevereiro.

Para os anos de 1984, 1985 e 1986, os teores de ~leo aumentaram, varian-
do de 38,40% a 50,04%. Isto se deve ~ substituição de cultivares e ~s condições
clim~ticas e, conseqUentemente, sanitárias.

Pelo teste de F a 5%, foi significativo o efeito de ~poca, de cultivar e
da interação ~poca x cultivar. Em 1984, as cultivares Cargil 33, Conti 233 e IAC-
Anhandy produziram teores de ~leo estatisticamente iguais nas tr~s ~pocas. As de~
mais cultivares apresentaram teores mais altos na semeadura de janeiro. Nesse ano
houve, portanto uma tend~ncia de maior teor de ~leo na semeadura de janeiro. Nos
dois anos seguintes essa tend~ncia se inverteu, aumentando o conte~do de ~leo nas
semeaduras mais tardias. Embora tenha havido efeito significativo para epoca na
m~dia das seis cultivares a diferen~a entre épocas extremas foi de apenas aproxima-
damente 1% no teor de ~leo.

As diferenças entre cultivares foi mais consistentes. O híbrido Cargil
33 destacou-se pela alta produção de ~leo, aproximadamente 50%, liam~dla dos dois
primeiros anos e 42% em 1986. Por sua vez o Conti 233 apresentou os mais baixos
teores, em torno de 38 a 40%.

Dois aspectos chamaram atenção nestes resultados: o consider~vel áumento
médio no teor de ~leo com os novos htbridos da Contibrasil e o teor apresentado pe-
las variedades Issanka e IAC-Anhandy, se equiparando aos demais hibridos, inclusive
superando o híbrido Conti 233.

Considerando-se a produtividade média obtida nos ~ltimos tr~s anos, em
torno de 1380kg/ha, e o teor médio de ~leo, 44%, estima-se que exite um potencial
de produ~ão bruto de ~leo de girassol, em semeadura de verão-outono no Norte do Pa-
ran~ de 600kg/ha.

Recomendações
Os resultados obtidos neste projeto permitem recomendar o girassol como

uma alternativa de semeadura no per10do de janeiro a março. Estes resultados se a-
plicam ~ região norte do Paran~. Alguns produtores da região v~m cultivando giras-
sol sem adubação e com rendimentos médios, em grandes ~reas, de 900-l200kg/ha, com-
provando os resultados obtidos neste projeto.

Sugere-se, sempre que possível evitar semeaduras ap~s meados de março.



BELA 1. Produ~ão de aqu~nios (Kg/ha) de seis cultivares de girassol se

meadas em três ~pocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo. Londri

na, PR. 1981/82.

Data de semeadura

Cultivar M~dia
16/11 16/12 13/01 15/02 17/03.!.1

rdobez 2/ 11459a ·1152a 579a 1231a1733a-

1707a 1633ab 550 b 656a 1136ab

75 1321 b 1444ab 1163a 514a 1111ab

33 1733a 1269 bc 558 b 367a 1021 bc

1563ab 939 bc 620 b 517a 910 cd

yacan 1266 b 1116 c 497 b 418a 824 d

,
Media 1580 A 1310 A 757 B 508 B

v. (/.) = 33,96(A) 19,52(B)

Dados não obtidos devido a d~ficit hidrico.

Ké di as se g u i das de p e 10m e nos uma me s mal e t r a mi n ~ seu 1a, nas c o 1una s ,
e ma:i~scu1a, nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a Si••
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,. ,meadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo. Lon-
BELA 2. Producsão de ,.aquenios (Kg/ha)'de seis cultivares de girassol se

drina, PR. 1982/83.

Data de semeadura

28/09 12/11 21/01 28/02 21/03

1722 b!:J 464 576 210 149
1983a 631 954 335 179
1610 b 559 464 166 303
1102 c 430 448 411·!/ 2351/
1147 687 752 3/ 156c -
1000 c 486 546 247 203

1427 538 623 274 204

M~dia

624
816
620
525

8021
686
490

. (7.)J = 11,97
a 4ª e 5ª épocas de semeadura foi utilizado a cultivar DK 180 em subs
ituicsão a cultivar Cargi11 33, devido ~ falta de semestes desta.
édias seguidas de pelo' menos uma mesma letra não diferem entre si pe-
o teste de Duncan a Si••

erdido devido ao excesso de chuvas e doenCSas.
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fABELA 3. Produção de aqu~nios (Kg/ha) de seis cultivares de girassol se
meados em tr~s ~pocas, em Londrina, ·PR. EMBRAPA-CNPSo. Londri
na, PR. 1984.

Data de semeadura
Cultivar ,Media

23/01 20/02 22/03

Conti 422 1823ab 1/ 1447a ·B 2007a A 1759A-
Conti 112 2008a A 1356a B 1439 c B 1601

issanka 1722ab A 1104ab B 1931ab A 1586
IAC-Anhandy 1600 b A 1370a A 1625 bcA 1532
C4rgi1 33 1527 b A 1350a A 1621 bcA 1499
Conti 233 1029 c B 1009 b B 1465 cA 1168

,
Media 1618 1273 1681

C.V. (%) = 14,58
11 ' mesma letra min~scu1a,

,
- Medias segudas de pe 10 menos uma nas colunas, e ma iuscu Ia,'

nas linhas, não diferem entre ~i pelo teste de Duncan a 5%.

TABELA 4. Produção de aqu~nios (Kg/ha) de seis cultivares de girassol se
,. ,meadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo. Lon-

drina, PR. 1985.

Data de semeadura
,

Cultivar 21/01 27/02 15/03 Media

Cargil 33 1719 a 1/ 1892a A 1843abA 1818A-
Conti 233 1605 a B 1530 b B 1907a A 1680
IAC-Anhandy 1244 b B 1795abA 1690abA 1576
Conti 422 1123 bc B 1886a A l718élbA 1575
Conti 112 1012 bc B l778abA 1583 bA 1458
lssanka 912 c B l598abA 1743abA 1418

,Media 1269 1746 1747

C.V. (%) = 11,77
11 ' , ,
- Medias seguidas de pelo menos uma mesma letra minuscula, nas colunas, e maiuscu1a,

nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
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TABELA 5. Produ~ão de aquênios (Kg/ha) de seis cultivares de girassol
A ,semeadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.

Londrina, PR. 1986.

Data de semeadura
Cultivar M~dia

22/01 20102 21/03

lssanka 1806a 'A 1418a B 977ab C 1400
Conti 422 1510 b A 1510a A 1048a B 1356
Conti 112 1840a A 1313a B 842abc C 1332
IAC-Anhandy 1122 c A 1252a A 686 c B 1020
Conti 233 1435 15 A 867 b B 717 bc B 1006
Cargi1 33 458 dA 111 cAB 305 dB 291

,Media 1362 1079 763

C.V. ("I.) = 16,95
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TABELA 6. Di~metro de capitulo (cm) de seis cultivares de giras-
sol semeadas em três ~pocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-
-CNPSo. Londrina, PR. 1981/82.

Data de semeadura
Cultivar 16/11 16/12 13/01 15/02 M~dia

Cordobez 14 17 14 14 14,8
Guayacan 15 14 10 10 13 ,°
Estanzue1a 75 15 14 12 12 13 ,2
Contiso1 13 15 11 14 13 ,2
Cargil 33 14 17 13 13 14,2
Peredovick 15 15 12 12 13,5

,
14,3ab~1Media 15,3a 12,Oc 13,Obc

C. V. (%) 20,08(A) 15,49(B)
1/ , ,
- Dados perdidos devido a deficit hirico
2/ ., seguidas de pelo letra ~ diferem- Medias menos uma mesma nao en-

~re si pelo teste de Duncan a 57••
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TABELA 7. Diâmetro do capitulo de seis cultivares semeadas em cin-
,co epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo. Londrina,

PR. 1982/83.

Data de semeadura
Cultivar ' .Media

28/09 12/11 21/01 28/02 21/0)

Cordobez 20 13 13 14 10 14
Contiso1 21 14 14 14 10 15
Estanzue1a 75 18 12 14 10 12 13
Cargil 33 18 14 14 131:.1 9J:.! 14
Issanka 16 14 13 1 1 12 13
Conti GH 8021 18 13 11 1 1 10 13

M~dia 19 13 13 12 1 1

1/ 4ª
, utilizada cultivar 180- Na e 5ª epocas de semeadura foi a DK

substituicsão , cultivar Cargil 33.em a

TABELA 8. Di~metro do capitulo de seis cultivares de g~rassol se-
.•. ,meados em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.

Londrina, PR. 1984.

Data de semeadura
Cultivar M~dia

23/0 1 20/02 22/03

Conti 233 16,8 19,0 17 ,O 17 ,6
Cargil 33 15 ,5 14,5 17 ,O 15 ,7
Conti 422 15, 8 15 ,5 14 18 15,3
IAC-Anhandy 15,5 15,2 14,3 15,0
Issanka 16, 2 12,8 15 ,5 14,8
Conti 112 14,8 13 ,2 15 ,2 14,4

,Media 15,8 15, O 15,6

C.V. ('}'.) = 7 ,61
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TABELA 9. Diâmetro de capitulos (em) de seis cultivares de giras-
sol semeadas em três ~pocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-
-CNPSo. Londrina, PR. 1985.

Data de semeadura
Cultivar ,Media

21/01 27/02 15/03

Cargi1 33 16 18 16 16,7
Conti 233 19 18 21 19,3
IAC-Anhandy 17 17 14 16
Conti 422 14 17 16 15,6
Conti 112 14 16 15 15
Issanka 13 15 15 14,3

,
Media 15 ,5 16,8 16 ,2

TABELA 10. Diâmetro do capitulo (em) de seis cultivares de giras-
sol semeadas em três ,epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-
-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

Data de semeadura ,
Cultivar Media

20/01 20/02 21/ 03

Cargi1 33 14,3 11 ,2 10,8 12, 1
Conti 233 25,3 18,8 16 ,5 20,2
IAC-Anhandy 18, 7 15,2 13, O 15,6
Conti 422 20,7 14,8 12, 2 15,9
Conti 112 17 ,8 14,5 14,8 15 ,7
Issanka 17,6 15,5 13 ,8 15,6

,
19, 1 15, O 13 ,5Media
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TABELA 11. Peso de mil aqu~nios (g) de seis cultivares de girassso1
semeados em tr~s ~pocas de semeadura, em Londrina, PR.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981/82.

Data de semeadura
Cultivar ,

17/031:.1
Media

16/11 16/12 13/01 15/02

Cordobez 5 1 46 48 52 49
Guayacan 52 49 45 56 50
Estanzue1a 75 47 51 50 57 5 1
Contiso1 52 48 42 56 50
Cargi1 33 41 38 38 53 42
Peredovick 53 . 42 5 1 59 51

, 49 46 46 56 49Media

C.V. (%) = 15,52(A) 7,86(B)
1/ N

, ,- Dados nao obtidos devido a defict hidrico.

TABELA 12~ Peso de mil aqu~nios (g) de seis cultivares de girassol
semeadas em cinco ~pocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-
-CNPSo. Londrina, PR. 1982/83.

Data da semeadura
Cultivar M~dia

28/09 12/11 21/01 28/02 21/03

Cordobez 44 29 42 3 1 26 34
Contisol 48 38 50 35 3 1 41
Estanzue1a 75 47 36 41 36 43 41'
Cargil 331:.1 30 25 41 38 27 32
Issanka 52 35 48

f../
39 44

Conti GH 8021 40 21 38 28 24 30
,

44 43 34Media 31 30

11 ,
foi utilizada a cultivar DK 180 em substitui~áo- Na 4ª e Sª epocas de semeadura

~ cultivar Cargil1 33.
2/- perdida devido ao excesso de chuvas e a doenças.



TABELA 13. Peso de mil aqu~nios (g) de seis cultivares de girassol
" ,semeadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-

-CNPSo. Londrina, PR. 1984.

Data de semeadura
Cultivar M~dia

23/01 20/02 22/03

IAC-Anhandy !,:,', 60 48 51 53
Issanka 60 45 5 1 52
Conti 422 53 44 57 51
Cont i· 112 51 46 42 46
Conti 233 41 38 43 41
Cargil 33 45 34 42 40

, 48Media 52 43

c.v. (%) = 8,90

TABELA 14. Peso de mil aqu~nios (g) de seis cultivares de girassol
" ,semeadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-

-CNPSo. Londrina, PR. 1985.

Data de semeadura
M~diaCultivar 27/02 15/0121/01

Cargil 33 36 46 53 45

Conti 233 35 43 54 44
IAC-Anhandy 53 59 6 1 57
Conti 422 46 56 59 54
Conti 112 42 54 51 49
Issanka 46 54 59 53

,Media 43 52 56
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TABELA 15. Peso de mil aqu~nios (g) de seis cultivar~s de girassol
..• .semeadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-

-CNPSo. Londrina, PR. 1986.

Data de semeadura
Cultivar M~dia

22/01 20/02 21/03

Cargil 33 42 34 44 40
Conti 233 46 36 56 46

IAC-Anhandy 56 47 61 55
Conti 422 50 44 52 49
Conti 112 45 38 45 43
Issanka 50 43 49 47

M~dia 48 40 5 1
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TABELA 16.A1tura de planta (cm) de seis cultivares de girassol se
" Imeadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.

1981/82.

Cultivar Data da Bem~adura M~dia
16/ 11 16/ 12 13/01 15/02 17/03

Gordobez 211 196 192 154 68 164
Guayacan 221 17 1 174 146 68 156
Estanzue1a 75 240 174 196 142 68 164
Contiso1 200 194 172 158 70 159
Cargi1 33 201 19 O 159 13 O 83 153
Peredovick 227 202 181 137 86 167

M~dia 217 188 179 144 74

C.V. (%) 21,29(A) 12,60(B)

TABELA 17. Altura de planta (cm) de seis cultivares de girassol se-
mea.dos em cinco ~pocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.
1982/83.

Data da semeaduraCultivar IMedia
28/09 12/ 11 21/ O 1 28/02 21/03

Gordobez 243 226 173 183 165 198
Contiso1 250 209 164 182 167 194
Estanzue1a 75 262 225 187 186 183 209
Cargi1 331.1 212 203 156 158 16 1 178
Issanka 139 152 109 114 135 13O
Conti GH 8021 187 199 128 141 140 159

IMedia 216 202 153 161 159

1/ 4ª 5ª
, de semeadura foi utilizada cultivar DK 180 em- Na e epoca a

substitui<são
, cultivar Cargi11 33.a



TABELA 18. Altura de planta (cm) de seis cultivares de girassol s~
A •meadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.

1984.

Data da semeadura
Cultivar M~dia

23/01 20/02 22/03

Cargil 33 158 165 216 180
Conti 233 152 16 O 204 172
IAC-Anhandy 152 155 186 164
Conti 112 156 139 181 159
Conti 422 140 131 188 153
lssanka 138 116 170 141

.Media 149 144 191

C.V. (%) - 7,27

TABELA 19. Altura de planta (cm) de seis cultivares de girassol se
A •meadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.

Londrina, PR. 1985.

Data da semeadura
Cultivar M~dia

21/01 27/02 15/03

Cargi1 33 225 194 175 198
Conti 233 211 185 179 192
IAC-Anhandy 221 192 172 195
Conti 422 199 172 163 178
Conti 112 194 159 153 169
Issanka 192 144 150 162

. 207 174 165Media
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TABELA 20. Altura de planta (cm) de seis cultivares de girassol se. -
•... ,meadas em tres epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-CNPSo.

Londrina, PR. 1986.

Data de semeadura ,
Cultivar Media

22/01 20/02 21/03

Cargil 33 182(3) 152 158 164
Conti 233 216(3) 169 150 178
IAC-Anhandy 240(3) 175 166 194
Conti 422 193(3) 162 137 164
Conti 112 194 174 166 178
Issanka 199 166 154 173

, 155Media 204 163

1/ , •... , de repetições- Os numeros entre parenteses referem-se ao numero
c~lcu10 ,usado no da media



TABELA 21. Teor de proteina (%) de seis cultivares de girassol, em quatro epocas de semeadura, em Londrina, PR.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981/82.

Data de semeadura
Cultivar ,

Media
16/11 16/12 13/ °1 15/02

Cargil 33 1/ 2/ 20,63 bc B 24,34a 21,12ab 21,6220,39- c B- A B
Peredovick 21,60 bc C 23 ,06 a B 25,47a A 21,36a C 22,87
Contisol 17,80 d C 20,09 c B 21,82 b A 18,30 d C 19,50
Cordobez 20,47 c A 21,76ab A 21,59 b A 19,05 cdB 20,72
Guayacan 22,01 b A 21,46 bcA 22,57 b A 19,31 cdB 21,34
Estanzuela 75 23,58a A 21,25 bc B 22,86 bc B 19,86 bc B 21,88

,
Media 20,98 21,38 23 ,1O 19,83

C.v. (%) = 2,98(A) 2,17(B)
1/- Usou-se dados transformados para arco seno Ix/100. Na tabela são apresentados os dados originais.
2/ ' "~As medias seguidas pelo menos uma mesma letra minuscula, nas colunas, e maiuscula, rias linhas, nao diferem

entre si pelo teste de Duncan a 5%.

-.J
• O'



TABELA 22. Teor de ~leo (%) de seis cultivares de girassol semeadas em quatro epocas, em Londrina, PR. EMBRAPA-
-CNPSo. Londrina, PR. 1981/82~/

Data de semeadura
Cultivar M~dia

16/11 16/12 13/ °1 15/02

Cargi1 33 46,81a
2/

45,20a 44,36a 47,20aA- B A- A 45,89
Contiso1 35,85 c B 39,56 b A 36,50 bc AB 37 ,75 b AB 37 ,41
Pere-dovick 40,69 b B 39,54 b B 39,16 b B 46,62a A 41,50
Cordobez 35,54 c A 37,43 b A 35,71 cdA 37,58 b A 36,56
Guayacan 35,86 c A 36,62 b A 34,01 cdA 36,75 bcA 35,81
Estanzue1a 75 32,36 dA 33,50 cA 33,49 dA 34,33 cA 33,42

,
Media 37,80 38,61 37, 17 39,99

C.v. (%) = 1,82(A) e 2,63(B)
1/ ' A- Analise de variancia com os dados transformados em Arco Seno de Ix/IOO. Na tabela são apresentadas as m~dias /-

originais.
2/ •- Medias seguidas de pelo menos uma mesma letra min~&cula, nas colunas, e mai~scu1a, nas linhas, nao diferem en

tre si pelo teste de Duncan a 5%.
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TABELA 23. Teor de ~leo (%) de seis cultivares de girassol
1/na, PR. EMBRAPA-CNPSo. "Londrina, PR. 19847

semeadas em três epocas, em Londri-

Data de semeadura
,

Cultivar Media
23/ O 1 20/02 22/03

Cargil 33 48,53a A 'l. / 49,86a A 49,60a A 49,33
Conti 233 39,49 cA 40,22 dA 40,22 cA 39,97
IAC-Anhandy 46, 17 b A 45,62 b A 45,76 b A 45,85
Conti 422 48,45a A 46,30 b B 44,80 b B 46,52
Conti 112 48,56a A 46,73 b B 45,14 b B 46,81
Issanka 45,76 b A 43,64 c B 45,46 b A 44,95"

,
45,40 45, 16Media 46 ,16

C.v. (%) = 2,54

1/ ' A /- Analise de variancia efetuada com os dados originais transformados em arco seno de x/lOO.
~a tabela são apresentados os dados originais.

2/ ' "- Medias seguidas de pelo menos uma mesma letra minuscula, nas colunas, e maiuscula, nas li-
nhas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
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TABELA 24. Teor de ~leo (%) de seis
na, PR. EMBRAPA-CNPSo.

cultivares de girassol
1/Londrina, PR. 19867

semeados em tr~s epocas, em Londri-

Data de semeadura
Cultivar M~dia

21/ °1 27/02 15/03

Cargi1 33 2/ 49,20 a 50,66a 50,0450,27a- A A A
Conti 233 46,65 b A 41,02 c B 42,54 c B 43,40
IAC-Anhamdy 45,48 b A 45, 19 b A 47, 15 b A 45,94
Conti 422 45,91 b A 45, 16 b A 46,12 b A 45,73
Conti 112 42,74 c B 48,92a A 46,90 b A 46,04
Issanka 42,55 c B 46,22 b A 46,57 b A 45, 11

.Media 45,60 45,94 46,65

C.v. (%) = 2,32
l/ • A /- Analise de variancia efetuada com os dados originais transformados em arco seno de x/IOO.

Na tabela são apresentados os dados originais.
2/ •- Medias seguidas de pelo menos uma mesma letra

nhas, não diferem entre si pelo teste de
min~scula, nas colunas, e mai~scula, nas 1i-
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TABELA 25. Teor de ~leo (%) de seis
na, PR. EMBRAPA-CNPSo.

cultivares de girassol
11Londrina, PR. 19867

semeadas em tr~s epocas, em Londri-

Data de semeadura
Cultivar M~dia

22/01 20102 21/03

Cargil 33 4l,08a B 35,86 c C 5l,64a A 42,80
·Conti 233 36,28 c B 37,44 c B 41,52 b A 38,40
IAC-Anhandy 38,68 b A 40,62 b A 40,65 b A 39,98
Conti 422 4l,08a A 44,47a A 40,82 b A 42,12
Conti 112 38,84 b B 44,27a A 33,28 c C 38,75
Issanka 39,12ab A 41,34 b A .40,70 b A 40,39

M~dia 39, 17 40,65 41,39

C.V. (%) = 4,01%

1/ ' A I- Analise de variancia efetuada com os dados originais transformados em arco seno de x/lOO.
Na tabela são apresentados os dados originais.

2/ ' "- Medias seguidas de pelo menos uma mesma letra minuscula, nas colunas, e maiuscula, nas li-
nhas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.

(X)

'0


