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APRESENTAÇÃO

A afluência muito significativa de pesquisadores e técnicos ao I Seminário Na-
cional de Pesquisa de Soja, realizado em Londrina-PR, em setembro de 1978, e o
elevado índice de demanda dos seus Anais constituíram urna mostra da contribui-
ção que eventos de tal natureza podem oferecer ao desenvolvimento da agropecuá-
ria brasileira, mormente em se tratando de uma cultura do grau de importância para
a economia do país, como a soja.

Animado pelos resultados auspiciosos desse primeiro encontro e obedecendo
a periodicidade bienal de realização, o Centro Nacional de Pesquisa de Soja promo-
veu, em Brasília-DF, no período de 16 a 21/02/81, o II Seminário, com a colabora-
ção valiosa do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados-CPAC.

Em cerca de 160 trabalhos apresentados, pesquisadores de todos os quadran-
tes do país abordaram os mais recentes avanços técnico-científicos relativos à cultu-
ra da soja. O volume e a qualidade dessas contribuições foram, ainda, enriquecidos
por quatro palestras técnicas, as quais versaram sobre temas de interesse amplo na
cultura, como diretrizes da pesquisa brasileira, tecnologia para a exploração dos
solos de cerrados, perspectivas de mercado e instrumentos governamentais de apoio
à produção e comercialização da soja.

Cumpre-nos o dever de manifestar o agradecimento aos componentes da Co-
missão Organizadora, pelo esforço dedicado à organização e condução do conclave.

Estendemos, também, os agradecimentos a todos aqueles que prestigiaram o
evento e que depuseram nele o melhor fruto do seu trabalho - a contribuição da
ciência para o desenvolvimento econômico e social do país.

MIL TON KASTER
Chefe Adjunto Técnico

Centro Nacional de Pesquisade Soja
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ABUNDÂNCIA ESTACIONAL DE INSETOS PRAGAS DA SOJA
E SEUS INIMIGOS NATURAIS EM DOURADOS, MS

J.R. Salvador!'
S.A. Gornez '

RESUMO - Foi conduzido um trabalho com o objetivo de estudar a abundância
estacional dos insetos-pragas da soja e de seus inimigos naturais, no município de
Dourados, MS, safra 1979/80.

Semanalmente foram realizados levantamentos populacionais pelo método
do pano, em seis áreas distribuídas em três localidades. Rede de varredura e armadi-
lhas de solo também foram utilizadas em uma das áreas. Em laboratório, observou-
-se a incidência de doenças e parasitos em lagartas de Anticarsia gemmatalis, trazi-
das do campo. Os insetos-pragas de maior incidência foram Euschistus heras e A.
gemmatalis. A abundância do primeiro esteve relacionada com o estádio de desen-
volvimento e ciclo da soja, e a do segundo variou com o local. Entre os inimigos na-
turais, as aranhas, Geocoris sp. e Nabis sp., foram os predadores mais abundantes.
A incidência de doenças e parasitos em A. gemmatalis foi bastante significativa.
Nomuraea rileyi foi o principal agente de controle natural desta praga.

INTRODUÇÃO

Os insetos são, reconhecidamente, importantes agentes que podem prejudicar
o rendimento da soja. Informações sobre ocorrência e flutuação populacional dos
insetos associados à soja, bem como de seus inimigos naturais nas diferentes regiões
produtoras do País, são de suma importância para a adoção de eficientes medidas
de controle dos insetos-pragas.

Diversas listagens dos insetos-pragas da soja têm sido publicadas em diferen-
tes regiões do Brasil (Bertels & Ferreira 1973; Corseuil et alo 1973; Corseuil et alo
1974;Panizzi et aI. 1977 e Williams et aI. 1973).

A distribuição geográfica e/ou estacional de insetos-pragas da soja e seus ini-
migos naturais tem sido estudada em várias regiões brasileiras (Barbosa et al. 1977;
Correa et alo 1977; Ferreira 1979; Costa & Link 1974; Degáspari & Gomez 1979;
Galileo et aI. 1977; Heinrichs & Silva 1975; Hoffmann et aI. 1979; Lorenzato et alo
1979; Marques et alo 1979; Rodini & Grazia 1979; Santos et alo 1979 e Silveira Ne-
to et a!. 1973).

I EngO Agr?, M.Sc., UEPAE de Dourados - EMBRAPA, Caixa Postal 661, CEP 79800 - Doura-
dos, MS.
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Em trabalho conduzido na Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Es-
tadual de Dourados (UEPAE de Dourados), no Mato Grosso do Sul, Degáspari &
Gomez (1979) concluíram que Anticarsia gemmatalis é a principal praga da soja e
que Euschistus heros é o percevejo mais abundante. Entre os inimigos naturais das
pragas da soja, ocorreram em maior intensidade: Geocoris sp., Nabis sp., aranhas e
formigas (predadores), Microcharops bimaculata (parasito) e Nomuraea rileyi
(doença).

o presente trabalho foi conduzido com o propósito de estudar a abundância
estacional dos primeiros insetos nocivos à soja e de seus inimigos naturais, no mu-
nicípio de Dourados.

MATERIAL E MÉTODOS

o trabalho foi conduzido em Dourados, em seis áreas assim caracterizadas:
Ârea 1 - 2.500 m"; com a cultivar IAS-5 (ciclo precoce), no distrito de Indianópo-
lis; Área 2 - 10.000 m", com a cultivar Davis (ciclo precoce), no distrito de Panam-
bi; Área 3 - 1.400 m", com a cultivar Davis (ciclo precoce); Área 4 - 10.000 m",
com a cultivar UFY-l (ciclo tardio); Área 5 - 2.500 m", com a linhagem AB 76 (ci-
clo tardio); e Área 6 - 2.500 m", com a linhagem IAC 70-53 (ciclo tardio). As áreas
3,4,5 e 6 estavam localizadas na UEPAE/Dourados. Em todos os locais, a semeadu-
ra foi realizada em fins de outubro e início de novembro, dentro da época recomen-
dada, exceto na Área 4, onde semeou-se em 20 de setembro. O espaçamento foi de
50 em entre linhas, em todas as áreas.

Levantamentos da população de artrópodos pelo método do pano e estimati-
va do desfolhamento foram efetuados, semanalmente, em todos os locais, conforme
Panizzi et al. (1977). Na Área 4 também se utilizou rede de varredura e armadilha
do solo, no levantamento. Ainda, nesta área, fez-se coletas semanais de 25 lagartas
de Anticarsia gemmatalis, as quais, alimentadas com folhas de soja, foram mantidas
em placas de Petri, para observação de ocorrência de parasitos e doenças. No caso
do método do pano, foram realizadas dez amostragens nas Áreas 2 e 4, e seis nas de-
mais. Com a rede de varredura (0,35 m de diâmetro), realizaram-se dez amostragens,
de 25 redadas perpendiculares à linha, cada uma. Cinco armadilhas de solo, consti-
tuídas por copos plásticos (0,10 m de diâmetro na abertura) com água e detergen-
te, enterrados com a boca ao nível do solo, foram deixados 24 horas por semana na
área.

Todas as observações e levantamentos foram realizados no período da manhã.
O período de coleta de artrópodos se estendeu de novembro/79 a março/80.

Para caracterização dos estádios de desenvolvimento da cultura, foi utilizada a
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descrição de Fehr et alo(1971).

Na apresentação gráfica dos resultados, reuniu-se a soja de ciclo precoce (Da-
vis e IAS 5) e a soja de ciclo tardio (AB 76, IAC 70-53 e UFV-l).

Na análise dos resultados, as considerações sobre nível de controle das pragas
foram baseadas nos parâmetros referidos por Panizzi et alo(1977).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os diversos organismos coletados pelos diferentes métodos, conside-
raram apenas aqueles de maior importância agrícola, de acordo com o conhecímen- .
to atual.

A abundância de insetos-pragas e de seus inimigos naturais, bem como o des-
folhamento (%) e a fase de desenvolvimento da cultura, nas diferentes datas de le-
vantamento, estão registradas nas Tabelas 1, 2, 3,4,5 e 6, para o método do pano,
nos diversos locais, e na Tabela 7, para a rede de varredura. Nas referidas Tabelas,
além das espécies mais abundantes consideradas isoladamente, aparecem grupos de
artrópodos com características semelhantes em relação ao dano ou benefício que
podem causar à cultura. São citados os seguintes grupos: percevejos fitófagos, lagar-
.tas desfolhadoras, vaquinhas e predadores. Muitas vezes, do ponto de vista do con-
trole, é interessante conhecer a abundância destes agrupamentos.

Para as condições em que foram empregados, com a rede de varredura captu-
rou-se maior número de artrópodos do que com o método do pano. Situação idênti-
ca foi relatada por Degáspari & Gomez (1979). Isto também foi verdadeiro para per-
cevejos fitófagos, lagartas desfolhadoras e vaquinhas. Esta superioridade não se con-
figurou, porém, no caso de coleta de predadores, sendo que o método do pano foi o
que capturou o maior número de aranhas. Embora lagartas de Anticarsia gemmatalis
com mais de 1,5 em de comprimento tenham sido constatadas em maior número na
rede de varredura do que no método do pano, o inverso ocorreu em relação às lagar-
tas menores de 1,5 em.

A Tabela 8 contém dados sobre a mortalidade (%) de A. gemmatalis, devido à
ação de parasitos e de doenças, em laboratório.

Adultos de A. gemmatalis, larvas e adultos de Calosoma granulatum foram os
principais organismos capturados na armadilha de solo (Fig. 8).

A Fig. 1 registra a precipitação pluviométrica ocorrida na UEPAE, no período
de levantamento.
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a_ Insetos-pragas

Entre os percevejos fitófagos, registrou-se a ocorrência de Acrostemurn sp.,
Dichelops furcatus, Edessa meditabunda, Euschistus heras, Nezara viridula e Piezo-
dorus guildinii. E. heras foi a espécie mais abundante, o que está de acordo com o
resultado obtido por Degáspari & Gomez (1979). Segundo Correa et a!. (1977),
esta espécie tem ampla distribuição no País. No Estado de São Paulo, este foi o
percevejo mais abundante nos trabalhos de Calcagnollo et a!. (1977), em Guaíra,
e de Rodini & Grazia (1979), em Aguaí. As demais espécies de percevejos foram
pouco expressivas, exceto P. guildinii que, na cultivar UFV-l, atingiu níveis iguais
ou superiores a E. heras, em determinadas épocas (Tabelas 6 e 7). Isto, porém, ocor-
reu quando as populações de ambas as espécies eram pequenas. A população de
P. guildinii não acompanhou os incrementos populacionais registrados mais tarde
para E. heras.

Os resultados obtidos para E. heras estão representados na Fig. 2. Este inse-
to foi constatado desde o início dos levantamentos, em novembro. As populações
foram aumentando, a partir do início da fase reprodutiva da soja, indo atingir maio-
res valores no final do enchimento dos grãos e maturação. Na soja precoce, isto
aconteceu na primeira quinzena de fevereiro. e, na tardia, desde o final de fevereiro
até fins de março. Além de acontecerem mais tarde, os picos populacionais nas áreas
de soja tardia tenderam a ser maiores, indicando uma possível migração desde as
cultivares precoces que foram sendo colhidas nas redondezas.

Em Indápolis e Panambi, os acmes populacionais de E. heras ocorreram em
11/2, com 3,2 e 4,9 percevejos/2 m, respectivamente. Na UEPAE, a incidência foi
baixa, na cultivar Davis, atingindo o máximo de 0,6 percevejos/2 m, em 30/1. Já no
material tardio, o pico populacional máximo foi atingido em 6/3, na linhagem
AB 76 (3,0 percevejos/2 m), em 14/3, na cultivar UFV-l (6,3 percevejos/2 m), e em
20/3, na linhagem IAC 70-53 (6,3 percevejos/2 m). Considerando os níveis popula-
cionais de controle de percevejos, pode-se dizer que, de modo geral, as infestações
de E. heras não foram elevadas. Nos valores acima referidos também estão incluídas
as ninfas com menos de 0,5 em de comprimento, o que não ocorre quando se avalia
o nível populacional de controle.

Observou-se que a abundância de percevejos em uma mesma cultivar (Davis)
variou com o local (Panambi e UEPAE). Por outro lado, na UEPAE, a abundância
de percevejos variou nas diferentes cultivares e linhagens.

Com relação às lagartas desfolhadoras, constatou-se a ocorrência das seguin-
tes espécies: Anticarsia gemmatalis, Pseudoplusia includens e geometrídeos. A.
gemmatalis foi a espécie predominante, pois as demais ocorreram em baixas popula-
ções, confirmando as informações obtidas por Degáspari & Gomez (1979).
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As Fig. 3 e 4 contêm os dados obtidos para A. gemmatalis (> 1,5 em de com-
primento). Este inseto foi registrado, praticamente, em todo o período de levanta-
mento. Em Indápolis e Panambi ocorreram dois picos populacionais: um na segun-
da quinzena de dezembro e outro na segunda quinzena de janeiro. Na UEPAE, ape-
nas o pico de dezembro ficou bem caracterizado, ocorrendo em diferentes momen-
tos ao longo do mês, nas diversas áreas. A cultivar UFV-l ,semeada antes da época
recomendada, já no início do trabalho, em fins de novembro, apresentava considerá-
vel população de lagartas. Este fenômeno também foi evidenciado para percevejos.

o nível de controle de A. gemmatalis foi atingido apenas em Panambi, em
24/12 (90 lagartas > 1,5 cm/2 m; 18% de desfolhamento; cultura em fase de de-
senvolvimento dos legumes) e Indápolis, em 21/1 (53 lagartas> 1,5 cm/2 m; 14%
de desfolhamento; cultura em fase de enchimento dos legumes). Após estas datas,
as populações diminuíram naturalmente. Os efeitos destes acmes populacionais de
lagartas, entretanto, manifestaram-se ainda nos levantamentos seguintes, que acusa-
ram um incremento na taxa de desfolhamento.

De modo geral, os desfolhamentos verificados nas diversas áreas não assumi-
ram valores muito elevados (Fig. 5). Em Indápolis e Panambi, onde ocorreram maio-
res infestações de lagartas, também se verificaram maiores desfolhamentos. Nas áreas
de soja tardia, o desfolhamento foi pequeno. Parece ter havido uma recuperação da
cultura aos danos sofridos por ocasião dos picos de lagartas verificados em dezem-
bro.

Cerotoma sp., Chlamophora sp., Colaspis sp. e Diabrotica speciosa constituí-
ram o grupo das vaquinhas (Fig. 6). As maiores incidências de vaquinhas ocorreram
na cultivar UFV-l e na linhagem IAC 70-53, ambas na UEPAE, com predominância
de Cerotoma sp. Em Panambi, houve predominância de D. speciosa.

Além das espécies de insetos-pragas já referidas, observou-se a ocorrência dos
lepidópteros Hedylepta indica ta, Spodoptera eridania, S. latifascia e Urbanis pro-
teus, e dos hemípteros Proxys albopunctatus e Thyanta perditor.

b. Inimigos naturais

b.l. Predadores

No grupo dos predadores (formas jovens + adultos), aranhas, Geocoris sp. e
Nabis sp., foram os organismos mais importantes. Embora tenham ocorrido em nú-
mero bem menor, foram incluídos neste agrupamento outros hemípteros (Podisus
sp. e Alcaeorrhynchus grandis, coléopteros (Callida sp., C. scutelaris, Cycloneda san-
guinea, Eriopsis conexa e Lebia concinna) e neurópteros (Chrysopa sp.).
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A Fig. 7 mostra a abundância estacional dos predadores, nos diversos locais de
levantamento. De modo geral, os predadores estiveram presentes durante todo o pe-
ríodo de levantamento. No entanto, foi difícil estabelecer uma relação entre preda-
dores e presas específicas, devido aos hábitos polifágicos daqueles. Esta mesma si-
tuação é relatada por Correa et alo(1977).

As aranhas, Geocoris sp. e Nabis sp., ocorreram em todas as reas. Populações
mais numerosas ocorreram na cultivar UFV-l. Neste local, as aranhas foram os
predadores mais abundantes e Geocoris sp. e Nabis sp. ocorreram em número mui-
to próximo, entre si. Nas linhagens AB 76 e IAC 70-53 e na cultivar Davis, na
UEPAE, predominaram as aranhas e Nabis sp. Em Panambi ocorreu maior número
-de Nabis sp .. e, em Indápolis, aranhas, Geocoris sp. e Nabis sp., incidiram em núme-
ro equivalente, com leve predomínio deste último percevejo.

Calosoma granulatum (adultos + larvas) foi mais abundante no período de
23/11 a 21/12 (Fig. 8). Em 14/12 ocorreu o acme populacional,sendo capturados
122 insetos, nas cinco armadilhas de solo.

Confirmando os relatos de Degáspari & Gomez (1979), um grande número de
formigas, provavelmente predadoras, foi capturado nos levantamentos.

b.2. Parasitos e doenças de A. gemmatalis

Lagartas infectadas por Nomuraea rileyi foram constatadas nos levantamentos
com o método do pano, de dezembro em diante, sendo que a primeira ocorrência
foi em 14/12, na cultivar UFV-l. A ocorrência de N rileyi, nas diferentes áreas,
parece ter sido proporcional à abundância de lagartas, o que vem ao encontro das
observações de Hoffmann et alo (1979) e Santos et aI. (1979). Em Indápolis e Pa-
nambi, onde a incidência de lagartas foi maior em relação à UEPAE, também foi
maior o número de lagartas infectadas pelo fungo. A ocorrência de um pequeno nú-
mero de lagartas infectadas, na UEPAE, é relatada por Degáspari & Gomez (1979).
Entretanto, a percentagem de lagartas atacadas por N rileyi, entre aquelas coleta-
das no método do pano, atingiu valores expressivos em todos os locais (Fig. 9).

Nas observações de laboratório, a incidência de N rileyi foi verificada já em
23/11, porém começou a ser mais significativa a partir de 13/12 (20%). Isto não
confirma os relatos de Degáspari & Gomez (1979), que constataram lagartas infec-
tadas pelo fungo a partir de janeiro. No início de janeiro, após atingir 32%, no dia 3,
a incidência diminuiu até o dia 18, para depois ter uma evolução positiva, nova-
mente. A partir de então, a ocorrência de N rileyi foi acentuada até o final das
observações, alcançando maiores valores em 1/2 (72%) e em 29/2 (100%). Nesta úl-
tima data, cessaram as observações, pois não se encontraram mais lagartas na área.

Tanto nas observações de campo como nas de laboratório, as menores inci-
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dências de N rileyi (% de lagartas atacadas) coincidiram com períodos de baixa pre-
cipitação pluviométrica. As infestações de lagartas tenderam a diminuir quando
houve condições favoráveis para o desenvolvimento do fungo. Da mesma forma que
aumentaram quando aconteceram períodos adversos ao microorganismo.

As observações de campo e de laboratório confirmam as conclusões formu-
ladas por Degáspari & Gomez (1979), com relação à importância de Nomuraea ri-
leyi no controle natural de Anticarisa gemmatalis.

Nas observações de laboratório, constataram-se lagartas com sintomas de vírus,
durante todo o trabalho. Em fins de novembro e início de dezembro, a virose foi a
doença mais importante, atingindo incidência de 48%, em 30/11 (Fig. 10).

Entre os parasitos, a maior ocorrência foi de Microcharops bimaculata, ratifi-
cando as observações de Dégaspari & Gomez (1979). Também se constatou parasi-
tismo por Patel/oa sp. (Tabela 8).

A percentagem total (parasitos + doenças) de lagartas de A. gemmatalis, mor-
tas em laboratório, foi bastante significativa durante todo o período de coleta
(Fig. 10). Maiores valores foram registrados em dezembro (80%) e fevereiro'(lOO%),
e o menor em 11/1 (24%).

O decréscimo populacional de lagartas de A. gemmatalis verificado no final
de dezembro e início de janeiro, na área em observação, pareceu estar relacionado
com o incremento na ocorrência de parasitos e doenças. A mesma causa pode ser
apontada no caso da manutenção desta praga em baixos níveis, até o final do ci-
clo da cultivar UFV-l.

CONCLUSÕES

Este trabalho proporcionou as seguintes conclusões, para a safra de soja
1979/80:

1. Euschistus heros foi o percevejo mais abundante em todos os locais. Sua
incidência esteve relacionada com o estádio de desenvolvimento e com a duração
do ciclo da cultura. As populações, inicialmente pequenas, aumentaram a partir
da fase reprodutiva da soja, para atingir maiores valores no final 'do enchimento
dos grãos e maturação. Os picos populacionais foram maiores e mais tardios na soja
tardia (picos de fins de fevereiro a fins de março) do que na soja precoce (picos na
primeira quinzena de fevereiro).
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2. Em todos os locais, Anticarsia gemmatalis foi a lagarta desfolhadora mais
importante. Sua abundância variou com o local, exigindo controle em algumas
áreas e em outras não. Observou-se a tendência de ocorrerem dois surtos desta pra-
ga: um, na segunda quinzena de dezembro e, o outro, na segunda quinzena de janei-
ro.

3. Os mais importantes predadores das pragas da soja foram as aranhas, Geo-
coris sp. e Nabis sp. Estes organismos ocorreram em todos os locais. De modo geral,
registrou-se um número de aranhas e de Nabis sp.levemente superior.

4. A ocorrência de doenças e de parasitos em A. gemmatalis foi bastante sig-
nificativa. O parasito mais importante foi Microcharops bimaculata. A doença cau-
sada pelo fungo Nomuraea rileyi foi o agente de combate biológico mais efetivo.
Lagartas infectadas por este microrganismo foram coletadas já em 23 de novembro.
A partir de meados de dezembro houve maior ocorrência de lagartas mortas por N.
rileyi. Esta ocorrência esteve relacionada com a abundância de lagartas no local e
com a umidade ambiental, Períodos de estiagem reduziram a eficiência do fungo no
controle de A. gemmatalis.
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TABELA 1. Número médio de artrópodos/2 m de fileira, coletados pelo "método do pano", em soja, cultivar IAS 5, na localidade de

Indãpolis. Dourados, MS, 1979/80.------_. .

Datas de coleta

26.11 3.12 10.12 17.12 24.12

Euchistus heros (ninfas + adultos) 0,2
Percevejos fitófagos (ninfas + adultos) 0,3
Anticarsia gemmatalis (lagartas> 1,5 em) 0,3 0,2 2,7 8,8
Anticarsia gemmatalis (lagartas < 1,5 em) 0,2 6,2 5,7

Lagartas desfolhadoras 0,3 0,4 9,2 14,8
Vaquinhas (adultos) 1,2 2,0 4,8 5,3 2,3
Desfolhamento (%) 9,0 5,0 7,0 5,0 7,0
Aranhas 0,2 0,8 0,2 0,3
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,2 0,2 0,2
Nabis sp. [ninfas + adultos)
Predadores 0,2 1,0 0,4 0,5
A. gemmatalis (lagartas) com Nomuraea rileyi
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V V F F

31.12 7.1

6,7 5,5
8,0 5,0

14,9 11,2
1,7 0,7

10,0 9,5
0,3 0,8

0,2
0,3

0,7 1,5
0,7 1,7
D D

a V = vegetativo; F = floração; D = desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes e M = maturação.



TABELA 1. Continuação.
---

Datas de eoleta
Total

14.1 21.1 28.1 4.2 11.2 18.2

Euchisrus heras [ninfas + adul tos) 0,3 1,2 1,8 2,7 3,2 1,2 10,6
Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 0,3 1,2 1,8 2,7 3,3 2,0 11,6
Anticsrsi» gemmata/is (lagartas> 1,5 em) 2,8 53,2 5,5 0,3 0,2 2,3 88,5
Anticarsia gemmata/is (lagartas < 1,5 em) 68,5 13,2 1,5 0,3 0,8 0,8 110,2
Lagartas desfolhadoras 71,3 68,0 9,2 1,0 1,0 3,2 204,5
Vaquinhas (adultos) 1,3 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 21,9
Desfolhamento (%) 11,5 15,0 49,0 50,0 50,0
Aranhas 0,8 0,8 1,0 5,2
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,7 0,2 0,2 1,0 0,2 3,1
Nabis sp. (ninfas + adultos) 2,5 1,0 0,5 1,2 1,3 1,3 8,1
Predadores 4,0 1,8 0,7 1,4 3,3 1,5 17,0
A. gemmata/is (lagartas) eom Nomuraea ri/eyi 0,8 5,0 10,7 4,3 0,8 0,3 24,3
Estádio de desenvolvimento da sojaa E E E E M N

a V .• vegetativo; F • tloração: D • desenvolvimento dos legumes; E • enchimento dos legumes eM. rnatureçâo.
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TABELA 2. Número médio de artrópodos/2 m de fileira, coletados pelo "método do pano", em soja, cultivar Davis, na localidade de Panambi.

Dourados, MS, 1979/80.

Datas de col eta

19.11 26.11 3.12 10.12 17.12 24.12 31.12 7.1

Euchístus heros (ninfas + adultos) 0,1 0,3 0,8 0,3 0,1 0,3
Percevejos fitófagos (ninfas + adultos) 0,1 0,3 0,8 0,4 0,1 0,3
Antícarsía gemmatalís (lagartas> 1,5 em] 1,5 1,2 1,6 2,1 23,8 90,0 13,4
Antícarsía gemmatalís (lagartas < 1,5 crn] 0,7 0,1 0,6 5,9 32,0 41,0 4,2 0,3
Lagartas desfol hadoras 2,3 1,4 2,6 8,1 58,5 132,4 17,6 0,4
Díabrotíca specíosa (adultos) 0,2 0,5 0,9 1,2 1,0 1,0
Vaquinhas (adultos) 0,2 0,4 1,0 1,6 1,7 1,0 2,5 0,1
Desfolhamento (%) 8,0 11,0 12,0 12,0 18,0 35,0 28,0
Aranhas 0,7 0,3 0,8 0,3 0,2
Geocorís sp. [ninfas + adultos) 0,3 0,2
Nabis sp. (nintas + adultos) 0,2 0,8 0,2 0,2
Predadores 0,2 0,7 0,3 1,2 2,2 0,6 0,2
A. gemmatalís (lagartas) com Nomuraea ritevi 0,4 0,4 76,6 53,9
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V V F F D D E

a V = vegetativo; F = floração; D = desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes eM = maturação.



TABELA 2. Continuação.

Datas de col eta
Total

14.1 21.1 28.1 4.2 11.2 18.2

Euchistus heras (ninfas + adultos) 1,0 1,4 1,8 3,1 4,9 3,6 17,7
Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 1,0 1,7 2,3 3,4 5,0 4,0 19,4

Anticarsia fl8mmatalis (lagartas> 1,5 em) 0,3 15,9 1,1 0,1 1,6 152,6
Anticarsia gemmatalis (lagartas < 1,5 em] 27,3 14,7 1,1 0,2 1,8 1,6 131,5
Lagartas desfol hadoras 27,5 34,4 2,6 0,4 2,3 3,4 291,0
Oiabratica spectos« (adultos) 0,9 0,2 0,4 5,1 0,2 11,6
Vaquinhas (adultos) 0,1 1,3 0,3 0,5 5,1 0,4 16,2
Desfolhamento (%) 28,0 28,5 26,5 29,0 18,5
Aranhas 1,0 1,2 0,7 2,0 7,2
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,3 0,3 1,1

Nabis sp. (ninfas + adultos) 0,8 1,2 4,8 8,7 6,0 2,5 25,4

Predadores 2,3 2,7 6,0 10,0 10,5 3,2 40,1
A. gemmatalis (lagartas) com Nomurees riteyi 15,5 13,8 11,7 11,6 5,5 1,7 191,1

Estádio de desenvolvimento da sojaa E E E M M M

a V ,. vegetativo; F ,. floraçã"o; D c desenvolvimento dos legumes; E ,. enchimento dos legumes e M = meturacão.
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TABELA 3. Número médio de artrópodos/2 m de fileira, coletados pelo "método do pano", em soja, cultivar Davis, na UEPAE de Dourados.

Dourados, MS, 1979/80.

Datas de coleta

29.11 6.12 13.12 20.12 27.12 3.1 10.1 17.1

Euchistus heras (nintas + adultos) 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2
Percevejos fitófagos [ninfas + adultos) 0,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,3
Anticarsia gemmatalis (lagartas> 1,5 em) 0,6 1,4 1,8 2,1 12.7 3,2 0,6
Anticarsia gemmata/is (lagartas < 1,5 em) 0,4 1,0 2,1 8,4 7,0 1,2 1,6 5,7

Lagartas desfolhadoras 1,2 4,0 6,8 17,5 33,3 8,1 3,0 10,5
Vaquinhas (adultos) 0.7 0,4 0,6 0,3 0,2
Desfolhamento (%) 9,0 9,0 7,0 9,0 10,0 17,0 11,0 10,5
Aranhas 1,0 1,7 1.7 1,5 1,5
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,3 0,3 0,8 1,2 0,3 0,3 2,2
Nabis sp. (ninfas + adultos) 0,2 0,8 0,5 2,0 2,3
Predadores 0,5 0,5 0,2 1,8 3.7 2,5 3,8 6,2
A. gemmatalis (lagartas) com Nomuraea rilevi 0,1 0,6 0,4 0,3
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V F F D D E E

a V = vegetativo; F = floração; D = desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes e M = maturação.



TABELA 3. Continuação.

! Datas de coleta
I Totali
I 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 6.3

I .._._--
, Euchistus bero« (nintas + adultos) 0,1 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 3,0
l
f Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 0,1 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 4,4

i Anticarsia gemmatalis (lagartas> 1.5 em] 1,5 0,5 0,8 0,2 25,4
,f

Anticarsia gemmatalis (lagartas < 1,5 em) 1,0 0,9 1,0 0,1 30,4~~ Lagartas desfolhadoras 4,2 2,3 0,2 1,8 1,7 0,5 95,1
1 Vaquinhas (adultos) 0,8 1,9 0,4 0,2 0,7 0,7 1,6 8,5i~

Desfolhamento (%) 12,0 12,5 14,0 16,0""

Aranhas 1,0 0,8 0,5 1,8 0,5 0,7 0,7 13,4

Geocoris sp. (ninfas + adultos) 1,2 1,3 0,3 0,5 0,8 0,7 10,2

Nabis sp. (ninfas + adultos) 3,2 3,3 1,8 1,2 1,0 16,3

Predadores 5,5 5,5 2,7 3,5 1,5 1,5 1,4 40,8

A. gemmatalis (lagartas) com Nomurees rilev! 0,3 0,1 0,2 0,1 2,1

Estádio de desenvolvimento da sojaa E E E M M M M

a V • vegetativo; F • tloração: D • desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes e M = maturação.
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TABELA 4. Número médio de artrópodos/2 m de fileira, coletados pelo "método do pano", em soja, linhagens AB 76, na UEPAE

de Dourados, Dourados, MS, 1979/80.

Datas de coleta

29.11 6.12 13.12 20.12 27.12 3.1 10.1 17.1

Euchistus heros (ninf as + adultos) 0,3 0,3 0,2 0,5
Percevejos fitófagos (ninf as + adultos) 0,5 0,8 0,2 0,5
Antícarsía gemmatalis (lagartas> 1,5 em) 1,8 2,7 4,2 6,0 23,2 5,0 1,3
Anticarsía gemmatalis (lagartas < 1,5 em) 0,6 1,8 3,3 12,3 14,5 2,5 8,2 13,0
Lagartas desfol hadoras 2,4 4,5 7,5 18,6 38,2 8,8 8,5 14,3
Cerotoma sp. (adultos) 0,2
Vaquinhas (adultos) 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 1,3
Desfolhamento (%) 10,0 10,0 8,0 11,0 12,0 15,0 9,5 9,0
Aranhas 0,2 0,5 0,8 1,0 1,5 1,5 1,7 1,8
Nabís sp. (ninfas + adultos) 0,8 0,7 2,0 0,8
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,3 0,3 0,2 1,0 0,7 0,3 0,5
Predadores 0,7 0,5 1,2 2,3 2,7 3,0 4,8 3,5
A. gemmatalís (lagartas) com Nomuraea rilevi 1,3 0,2 0,3
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V F F F F D D

a V ; vegetativo; F ; floração; D ; desenvolvimento dos legumes; E ; enchimento dos legumes eM; maturação.



TABELA 4. Continuação.
---_ .. _--

Datas de coleta
Total

24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 6.3 13.3 20.3 27.3

Euchistus beros (ninfas + adultos) 0,3 0,7 0,3 1,5 0,8 3,0 1,5 2,7 2,5 14,6
Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 0,3 0,7 0,3 1,5 0,8 3,5 1,7 3,5 2,8 17,1
Anticsrsis gsmmsts/is (lagartas> , ,5 em) 3,5 0,2 2,2 0,5 1,7 3,7 2,7 58,7
Anticersie gsmmats/is (lagartas < , ,5 crnl 4,2 1,3 0,2 5,0 1,3 1,7 1,8 6,3 1,7 79,7

Lagartas desfol hadoras 7,7 1,6 0,2 5,0 4,3 0,6 3,2 3,2 11,5 4,8 144,9
Cerotome sp. (adultos) 0,2 0,2 0,8 1,2 0,3 0,5 0,3 0,7 4,4

Vaquinhas (adultos) 2,7 1,8 2,0 2,3 3,8 3,7 3,7 0,8 0,8 24,4

Desfolhamento (%) 1,0 12,0 9,0 11,0 15,0 14,0 16,0 12,0 10,0
Aranhas 1,5 1,8 0,7 1,2 2,2 1,7 2,7 2,7 2,0 25,5
Nabis sp. (ninfas + adultos) 1,7 3,0 3,0 1,2 0,2 0,2 0,7 0,2 14,5
Gsocoris sp. (ninfas + adultos) 1,0 1,0 0,5 0,7 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 0,2 9,8
Predadores 4,5 6,2 4,5 3,3 2,6 2,0 3,4 4,3 3,5 0,5 53,5
A. gsmmsts/is (lagartas) com Nomureee ritev! 0,3 1,5 1,5 0,3 0,8 0,5 0,2 6,9

Estádio de desenvolvimento da sojaa E E E E E E E M M M

a V • vegetativo; F • tloracão: D ~ desenvolvimento dos legumes; E ~ enchimento dos legumes eM. maturação.
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TABELA 5. Número médio de artrópodos/2 m de fileira, coletados pelo "método do pano", em soja, linhagem IAC

70-53, na UEPAE de Dourados. Dourados, MS, 1979/80.

Datas de coleta
----

29.11 6.12 13.12 20.12 27.12 3.1 10.1 17.1 24.1

Euchistus heros (ninf as + adultos) 0,3 0,3 0,2
Percevejos fitáfagos (ninfas + adultos) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Anticarsia gemmatalis (lagartas> 1,5 em) 1,2 3,3 13,7 2,8 4,5 0,2 0,5 0,5
Anticarsia gemmatalis (lagartas < 1,5 em) 1,2 4,0 3,3 6,5 5,8 0,7 5,8 4,7 1,8
Lagartas desfolhadoras 2,5 7,5 17,2 11,8 10,8 0,9 6,0 5,2 2,3
Cerotoma sp. (adultos) 0,2 0,2 0,2 1,7
Vaquinhas (adultos) 0,3 0,7 1,3 1,3 1,7 0,3 0,8 2,8 6,7
Desfolhamento (%) 12,0 11,0 14,0 14,0 13,0 10,0 8,0 9,0 8,0
Aranhas 0,8 1,3 0,8 1,5 3,7 1,8 0,7
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,7 0,3 1,3 0,2 0,7 0,5 0,8
Nabis sp. (ninfas + adultos) 0,3 0,3 1,3 2,2 1,0 2,5 2,5 2,0
Predadores 0,5 1,8 2,9 4,5 3,0 6,9 4,8 3,5
A. gemmatalis (lagartas) com Nomuraea ritevi 0,2 1,5 0,7 0,5 0,2 0,7
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V F F F D D D E

a V = vegetativo; F = floração; O = desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes e M = maturação.



TABELA 5. Continuação.

Datas de coleta
Total

31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 6.3 13.3 20.3 27.3

Euchistus htlros (ninfas + adultos) 0,5 0,3 0,7 0,5 1,0 2,5 3,0 6,3 4,2 19,8
Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 0,5 0,3 ·0,7 0,5 1,0 3,5 3,5 5,3 4,2 21,7

Antlcerst« gtlmmatalis (lagartas> 1,5 em) 1,0 0,5 1,5 0,3 0,2 1,3 31,5
Anticarsia gtlmmatalís (lagartas < 1,5 em) 0,8 4,3 1,7 0,2 1,3 0,8 42,9
Lagartas desfolhadoras 1,8 0,5 4,2 4,3 1,5 0,4 1,6 4,2 2,8 86,5
cerotorn» sp. (adultos) 0,8 2,2 3,8 9,3 6,8 4,0 1,8 2,0 0,3 33,3
Vaquinhas (adultos) 2,5 4,2 5,3 10,5 6,8 4,8 3,3 2,0 0,3 55,6
Dasfolhamanto (%) 6,0 7,0 13,0 12,0 20,0 16,0 13,0 12,0
Aranhas 0,7 1,3 1,5 2,3 0,3 3,5 1,0 1,3 0,5 23,0
Geocoris sp. [nlnfas + adultos) 0,8 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 7,8
Nabis sp. (ninfas + adultos) 2,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 15,9
Predadores 4,3 2,7 3,3 3,0 1,3 4,0 1,4 1,7 0,9 50,5
A. gtlmmstslís (lagartas) eom Nomureee ritey! 1,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 7,2
Estádio de desenvolvimento da sojaa E E E E E E M M M

a V • vegetativo; F • floração; O • desenvolvimento dos legumas; E • enchimento dos legumes eM. maturação.
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TABELA 6. Número médio de artrópodos/2 m de fileira, coletados pelo "método do pano", em soja, cultivar U FV·1, na UEPAE de Dourados.

Dourados, MS, 1979/80.

Datas de coleta

23.11 30.11 7.12 14.12 21.12 28.12 4.1 11:1 18.1

Euchistus heras (ninfas + adultos) 1,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4

Pseudorus gui/dinii (ninfas + adultos) 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6
Percevejos fitófagos (ninfas + adultos) 1,8 1,2 0,3 1,0 0,7 0,3 0,8 0,9 1,2
Anticarsia gemmata/is (lagartas> 1,5 cml 27,3 11,9 2,3 3,8 0,2 0,1 0,1 0,3 3,1
Anticarsia gemmata/is (lagartas < 1,5 em) 10,2 4,3 2,8 3,7 0,6 1,6 0,6 3,0 6,1
Lagartas desfolhadoras 32,7 16,6 5,1 7,5 0,8 1,8 1,2 3,4 9,4

Cerotoma sp. (adultos) 0,1 0,1 0,5 0,9 1,2 0,8 4,5 11,0
Oiabrotica speciosa (adultos) 2,8 2,4 0,1 0,3 0,6 0,5 0,2 0,4 0,4

Vaquinhas (adultos) 3,5 3,8 1,0 1,0 1,5 1,9 1,6 5,7 11,8
Desfolhamento (%) 17,0 18,0 18,0 18,5 19,5 10,0 9,0 7,0 7,0
Aranhas 0,3 0,5 1,0 1,3 4,7 2,8 0,7 2,4 2,1
Geocoris sp. (ninfas + adultos) 0,4 1,8 1,'3 1,2 2,5 1,3 2,2 2,6 2,1
Nabis sp. (ninfas + adultos) 0,7 1,4 1,5 2,9 5,8 3,0 1,5 1,4 0,5
Predadores 2,7 4,7 4,6 7,1 13,2 7,1 4,5 6,7 4,7

A. gemmata/is (lagartas) com Nomuraea ri/eyi 0,4 0,6 0,1 0,2
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V F F D D E E E

a V = vegetativo; F = floração: O = desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes e M = maturação.



T ABE LA 6. Continuação.
--_._-

Datas de coleta
Total

25.1 1.2 8.2 15.2 22.2 29.2 7.3 14.3 21.3
----

Euchistus heros (ninfas + adultos) 1,3 1,0 2,0 2,3 1,7 3,1 3,7 6,3 4,3 30,2
Pseudorus guildinii (nlntas + adultos) 0,4 1,6 0,9 0,7 2,2 1,8 1,4 0,8 0,1 12,1
Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 2,1 2,8 3,6 3,6 4,2 5,3 6,0 7,9 5,6 49,3
Anticarsia gemmatalis (lagartas> 1,5 em) 0,8 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 46,2
Anticarsia gammatalis (lagartas < 1,5 em) 3,7 0,7 0,5 1,1 0,1 39,0
Lagartas desfol hadoras 4,9 1,1 0,7 1,3 1,3 0,3 0,2 0,7 2,3 91,3
Carotoma sp. (adultos) 7,6 11,1 20,6 23,6 11,2 13,4 7,7 8,5 1,3 124,0
Diabrotica spaciosa (adultos) 0,9 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 10,7
Vaquinhas (adultos) 8,6 11,6 22,1 24,0 12,5 11,8 8,0 8,8 1,3 142,5
Desfolhamento (%) 8,0 8,5 11,5 13,0 16,5 16,0 21,0 20,0
Aranhas 3,4 2,5 2,4 2,3 3,1 2,6 3,0 3,6 1,4 40,1
Gaocoris sp. (ninfas + adultos) 2,6 1,3 0,6 1,1 2,4 0,6 1,5 1,9 0,3 27,7
Nabis sp. (ninfas + adultos) 2,8 0,7 1,3 1,8 0,8 0,2 0,1 0,3 26,7

Predadores 8,9 5,0 5,0 5,7 7,1 3,7 4,6 5,5 2,0 102,8

A. gemmata/is (lagartas) com Nomuraaa ri/avi 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 4,0

Estádio de desenvolvimento da soJaa E E E E E F M M M

a V • vegetati~o; F • floração; O • desenvolvimento dos legumes; E K enchimento dos legumes eM. maturação.
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w TABELA 7. Número médio de artrópodos/25 redadas, coletados com rede de varredura, em soja, cultivar UFV-1, na UEPAE de Dourados.
00

Dourados, MS, 1979/80.

Datas de coleta

23.11 30.11 7.12 14.12 21.12 28.12 4.1 11.1 18.1

Acrostermum sp. íninfas + adultos) 0,4 0,4 0,1
Edessameditabunda (ninfas + adultos) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Euchistus heros (ninfas + adultos) 4,0 2,7 2,0 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3
Oichelops furcatus (nintas + adultos)
Nezara viridula (ninfas + adultos) 0,4 0,2 0,4 0,3
Piezodorus guildinii [ninfas + adultos) 2,1 1,4 0,6 0,5 0,5 0,9 0,2 0,2 0,3
Percevejos fitófagos (ninfas + adultos) 6,5 4,6 2,8 2,1 0,9 1,3 1,0 0,3 1,2

Anticarsia gemmatalis (lagartas> 1,5 em) 61,3 41,1 7,1 5,7 0,4 0,1 0,1 2,8
Anticarsia gemmatalis (lagartas < 1,5 em] 3:8 1,9 3,2 1,3 0,4 0,4 0,4 1,5
Geometridae (lagartas) 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Pseudoplusia includens (lagartas) 1,6 0,5 0,5 0,6 0,1
Spodoptera latifascia (lagartas) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Lagartas desfolhadoras 66,8 43,9 10,9 7,7 0,8 0,7 0,6 0,1 4,4

Cerotoma sp. (adultos) 0,1 0,5 1,5 0,6 3,1 5,8 5,1 13,1 27,9
Chlamophora sp. (adultos) 5,1 7,6 3,8 3.4 5,0 3,6 3,7 3,7 1,8
Colaspis sp. (adultos) 0,1 0,8 0,1
Oiabrotica speciosa (adultos) 4,1 6,6 2,0 1,2 1,2 0,9 0,7 1,0 1,3
Vaquinhas (adultos) 9,3 14,8 7,3 5,2 9,3 10,3 9,5 18,6 31,1
Desfolhamento (%) 17,0 18,0 18,0 18,5 19,5 10,0 9,0 7,0 7,0
Aranhas 0,6 0,6 1,1 1,0 2,1 1,1 0,9 1,1 1,8
Geocoris sp. (ninfas + adultas) 1,5 1,4 3,6 3,0 3,6 2.4 1,7 2,5 2,2
Nabis sp. (ninfas + adultos) 1,7 1,9 2,8 2,8 4,0 4,9 1,6 1,4 0,5
Predadores 5,6 6,3 8,8 7,2 13,9 9,2 4,9 3,7 4,9
A. gemmatalis (lagartas) com Nomuraea rileyi 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1
Estádio de desenvolvimento da sojaa V V F F D O E E E

a V = vegetativo; F = floração; O = desenvolvimento dos legumes; E = enchimento dos legumes e M = maturação.



TABELA 7. Continuação.

Datas de coleta
Total

25.1 1.2 8.2 15.2 22.2 29.2 7.3 14.3 21.3

Acrostermum sp. (ninfas + adultos) 0,1 0,7 0,3 1,4 1,0 1,8 5,2 11,4
Edesse meditsbunde (ninfas + adultos) 0,4 0,8 0,3 2,2
Euchistus beros Inintas + adultos) 1,5 3,1 2,7 2,6 2,2 7,4 6,3 8,6 11,1 56,6
Dichelops iurcetus [ninfas + adul tos) 0,2 0,2 0,1 0,5 1,8 2,8
Nezsrs viridute (ninfas + adultos) 0,1 0,1 0,4 0,6 0,3 0,1 0,2 0,4 3,5
Piezodorus gui/dinii Inintas + adultos) 2,8 4,9 2,6 1,6 3,8 6,6 4,6 1,5 2,1 37,2
Percevejos fit6fagos (ninfas + adultos) 4,9 8,1 6,7 5,4 6,9 15,8 12,0 12,6 20,6 113,7
Anticersie gemm8t8/is (lagartas> 1,5 em) 4,3 0,4 0,6 0,1 3,2 0,7 0,1 0,1 128,1
Anticsrsis gemm8t8/is (lagartas < 1,5 em] 0,5 0,1 0,3 0,5 0,2 14,5
Geometridee (lagartas) 0,4 0,6 0,2 1,1 1,9 1,5 1,7 0,6 8,9
Pseudoplusie inctudens (lagartas) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,7 0,2 0,3 0,5 7,8 11,8
Spodoptere tetitescis (lagartas) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,4
Lagartas desfolhadoras 5,6 1,5 0,9 0,5 5,5 3,0 1,9 2,3 8,4 165,3
Cerotoms sp. (adultos) 26,1 51,3 102,1 60,2 46,7 51,7 16,3 24,1 23,9 460,1
Cbternophors sp. (adultos) 1,3 0,1 0,1 0,2 39,4
Colespis sp. (adultos) 0,2 0,1 2,1 3,4
Oiebrotics specioss (adultos) 2,9 3,0 6,8 3,1 4,0 8,8 3,1 3,7 0,9 55,3
Vaquinhas (adultos) 30,5 54,5 109,0 63,3 50,7 60,7 19,4 27,8 26,9 558,2
Desfolhamento (%) 8,0 8,5 11,5 13,0 16,5 16,0 21,0 20,0
Aranhas 1,1 0,2 0,6 0,3 0,9 0,9 1,0 1,8 1,9 19,0
Geocoris sp. (ninfas + adultas) 2,5 4,1 2,1 0,9 1,3 1,0 0,9 2,8 1,0 38,5
Nsbis sp. Inlnfas + adultos) 0,5 0,8 1,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 25,7

Predadores 4,8 5,8 3,7 1,4 2,6 2,5 2,3 5,0 3,9 96,5
A. gemm8ts/is (lagartas) com Nomurses ritey! 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 3,4

Estádio de desenvolvimento da sojaa E E E E E E M M M

w a V K vegetativo; F • floraçâ'o; O • desenvolvimento dos legumes; E • enchimento dos legumes eM. rnaturação.\D
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TABELA 8. Mortalidade (%1, devida a doenças e parasitos, de lagartas de A. gemmatalis coletadas em soja e observadas em laboratório.
Dourados, MS, 1979/80.

Datas de coleta
Agente causal

23.11 30.11 7.12 13.12 28.12 3.1 11.1 18.1 25.1 1.2 14.2 21.2 29.2

Microcharops bimaculata 12 44 40 16 16 16
Patel/oa sp. 4 8 4 4
Nomuraea rileyi 4 20 12 32 20 4 48 72 48 60 100
Vrrus 16 48 28 20 20 24 4 40 12 16 20 20
Parasitos + doenças 32 52 80 80 48 60 24 60 76 92 68 84 100
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FIG. 2. Ocorrência estacional de Euschistus heros (nintas + adultos), coletados pelo "méto-
do do pano", em cultivares e linhagens de soja, em diferentes locais. Dourados, MS,
1979/80.
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FIG.3. Ocorrência estacional de lagartas de Anticarsia gemmatalis (> 1,5 em) coletadas pelo
"método do pano". em duas cultivares de soja em três locais. Dourados, MS, 1979/80.

43



24

2'

22

21

20

19

" I

17 I
I

" I
I

15
I

E I~ 14

S r I

9:
"

I
.s

/I"." I Ze ,.•.
1\E

I I."Z
10 I \
• , I
• I I
7

I I• '/I ,~•
4 I .',

'/, ~
I .

UFV-l (UEPAE)

AB 76 (UEPAE)

IAC 7053 (UEPAE)

f,
I ",,

I,
I
I

I

iI. ,. .. I. •• 11 I. .. " 10 • •• I. I. "

novo dez. jan. fev. mar.

FIG.4. Ocorrência estacioral de lagartas de Anticarsia gemmatalis (> 1,5 em), coletadas pelo
"método do pano", em cultivares e linhagens de soja, na UEPAE de Dourados. Doura-
dos, MS, 1979/80_

44



o
E

~s:
:2 40
II
O
If.

3S

30

25

20

15

10

.0

40

Oavis IUEPAEI

4' IAS 5 IIndápolisl

Davis IPanambi)

3' '\, \
I \
I \
I ,--.-_..... " "I •......••• \, \

I \
I \
I \
I \

I
I

I
..._' I

./
/-.-

30

2.

20

l\
/15

10

UFV·' IUEPAEI

AB 76 IUEPAEI

IAC 70·53 IUEPAEI

10 20 30 10 10 20 1020 31 2 O 2' 10 20

novo dez. tev. mar.jan.

FIG.5. Desfolhamento (%) estimado, em linhagens e cultivares de soja, em diferentes Ic.cais.
Dourados, MS, 1979/80.

45



251
14

E
N

I •-;;;

~
.s I Z.,
"O

o~ 11
E.~
Z

10

4

~
Ii, .
1\ ,,

4

,
\
\
·'tl:.~
I

I ',I,
I,
1/
t

i,,
1\, ., \

IAS 5 (Indãpolts)

Davis (Panambi I

Davis (UEPAEI

UFV-l IUEPAE)

AS 76 (UEPAE)

IAC 70-53 (UEPAE)

FIG.6. Ocorrência estacional de "vaquinhas" (adultos) coletados pelo "método do pano", em
cultivares e linhagens de soja, em diferentes locais. Dourados, MS, 1979/80.

46

I
~ I

" I!' i
I , i
I iI ,~

. I,I ,. V ,.,'. ,,-
! I V

i 1/
I ..,

/ 1' \(,'

10 zo so 10 zo li 10 20 31 10 20 Z' 10 20 li

novo dez. jan. fev. mar.



~, ......::

E
!;;!
o
51
.s
" UFV·' (UEPAE)'O

e
AB 76 (UEPAE)

.~
IAC 70·53 (UEPAE) Iz

I
4

I
I

li ,•...

li \ /I "-

/. \ I

I1 "
I \ i

I' I ~
\ .',.....•../

... :-/./v
,~/ .

10 20 '0 10 20 " 10 20 " 10 20 2. 10 20 "
novo dez. jan. fev. mar.

4

IAS 5 Ondápolis)

Davis (Panambj)

Oavis (UEPAE)

FIG.7. Ocorrência estacional de "predadores" (formas jovens+ adultos), coletados pelo "méto-
do do pano", em cultivares e linhagens de soja, em diferentes locais. Dourados, MS,
1979/80.

47



A. gemmatalis ladultos)

.j::..

"'1
-- ---- C. granulatum (larvas» adultos)

00

t,
120 I I

I \I
40 I I

o
~ I I., I I
'O I I~s: I I'ti I
'" I I
E ,
:;; 30 I
lI> I I
B I I

I~ I \c:
I., I'O Ie 20 I., I

E I I'::Jz I I
I ,
I II

10 t- I
L

I
I
I
I," I

, I , N , ", ' , , I ....."" ')
, , , ,

10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 29 10 20

novo dez. jan. tev. mar.

FIG.8. Ocorrência estacional de Anticarsia gemmatalis (adultos) e de Calosoma granulatum
(larvas+ adultos), coletados em armadilha de solo, em soja. Dourados, MS, 1979/80.



'00 /~
IAS 5 (lndápolis)

" Davis (Panambj)•• I ,
I • _ .._.- Davis (UEPAE)

00 I , ; \I
,

I •
TO I , .,, ,

I , (,
I I

I . ,
.0 I I ,,, , ,

I I , ,
so I , I ,

I I I
40 I , , I

I ".•. ,
I

.•.
I,o

I I
20 I ,

I, I, I \!10
I'/-....)' I/ . .,

I
~
'(,.
. ,, ., ,

I '. ,
. I \\ .. I
\ .. !
~!
V

,,
I,

novo dez. jan. .fev.

Io 20 2 ~ 10 20 'I

mar.

FIG.9. Percentagem de larvas de Anticarsia gemmatalis com Nomuraea rileyi, coletadas pelo
"método do pano", em cultivares e linhagens de soja, em diferentes locais. Dourados,
MS, 1979/80.

100

" /-~}" ,
'1\
'I' ,
I. ,
'I ''I ,,. ,, 'j. ,,,,,

" ,

UFV·1 (UEPAE),o

70

ao AB 76 (UEPAE)

IAC 7053 (UEPAE)

60

50

40

30

20

10

20 30 10 2 o 3 I 10 2 o '3 I

49



100

90

10

70

'"s
ê5 ae
E
'"t
'"'" ~o.2!
Q)

"?fi. ~o

30

20

10

Nomuraea rileyi

Vrrus

Parasitos + doenças

.\
I .

j \
/

/
/
i
I
I

\
/

I
/.

/
/ \
./\

/ I \
• I \

/ I \
I \
I \

I "
I ,
I

\
\
\ /\, I

\.

------,
\
\
\
\
\
\

20 30 10 20 31 2010 31 10 20 29

novo dez. jan. fev.

FIG.10. Mortalidade (%) em laboratório de lagartas de Anticarsia gemmatalis coletadas em so-
ja, pela ação de doenças e parasitos. Dourados, MS, 1979/80.

50



AÇAO DE BACULOVIRUS ANTICARSIA SOBRE A LAGARTA
DA SOJA (ANTICARSIA GEMMATALlS HÜBNER)

E OUTROS LEPIDÚPTEROS

F. Moscardi!
I.C. Corso '

RESUMO - O vírus de poliedrose nuclear da lagarta da soja, Anticarsia gemmatalis
Hübner, foi testado quanto a sua patogenicidade para outros lepidópteros. As espé-
cies testadas foram o bicho-da-seda (Bombyx mori L.), a lagarta mede-palmo (Tri-
choplusia ni Hübner), a lagarta do girassol (Ch/osyne lacinia saundersii) Doubleday
&Hewitson e Spodoptera latifascia Walker, além de A. gemmatalis. O vírus foi ino-
culado via oral, em termos de número de poliedros por lagarta, através da micro-
-aplicação das doses desejadas sobre discos de dieta artificial ou folha para as dife-
rentes espécies.

A lagarta da soja foi altamente suscetível a seu vírus, quando comparada com
as demais espécies. A DLs o do patógeno para A. gemmatalis ficou compreendida
entre 50 e 100 poliedros do vírus por lagarta. B. mori somente foi suscetível às duas
maiores doses testadas (2,5 x 106 e 3,0 x 106 poliedros/lagarta). Contudo, apresen-
tou baixos níveis de mortalidade (2,0 e 3,7%), indicando, assim, que o vírus de An-
ticarsia gemmatalis, mesmo que usado extensivamente sobre soja, não se constitui
em risco para criações do bicho-da-seca. As outras espécies testadas também apre-
sentaram alguma suscetibilidade ao vírus, mas as infecções ocorreram em doses bem
mais elevadas do que aquelas necessárias para A. gemmatalis.

EFFECT OF BACULOVI RUS ANTICARSIA ON THE VELVETBEAN
CATERPI LLAR (ANTICARSIA GEMMATALlS HUBNER)

AND OTHER LEPIDOPTEROUS INSECTS

ABSTRACT - The nuclear polyedrosis virus of the velvetbean caterpillar, Anticarsia
gemmatalis Hübner, was tested for pathogenicity to other lepidopterous insects.
Species tested were the silkworm (8ombyx mori L.). the cabbage looper (Tricho-
plusia ni Hübner). Chlosyne lacinia saundersii Doubleday & Hewitson (a defoliator
of sunflower). Spodoptera latifascia Walker, and A. gemmatalis. The virus was
administered orallv, in terms of polyhedral inclusion bodies (PIB's) per larvae, by
micro- aplication of the desired dosages on diet or leaf discs for the different
species.

1 Eng<? Agr9, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061 -
CEP 86100, Londrina, PR.
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The velvetbean caterpillar was highly susceptible to its virus when compared
to the other species. The LDs o of the pathogen for A. gemmatalis was compre-
hended between 50 and 100 PIB's per larva. B. mori was only susceptible at the
two highest dosages tested (2,5 x 106 and 3,0 x 106 PtB's/larva}, but with low
levels of mortality (2,0 and 3,7%). indicating that the virus of A. gemmatalis does
not represent risk for the silk industry, even if this virus is used extensively on
soybean to control the velvetbean caterpillar. The other species tested also pre-
sented some susceptibility to the virus, but infeccions occurred at much higher
dosages than those necessary for A. gemmatalis.

INTRODUÇÃO

As viroses de insetos, principalmente as do grupo dos Baculovirus (viroses de
poliedrose nuclear e granuloses), possuem várias características que as tornam ideais
para uso em programas de controle integrado de pragas (Smith 1975). Além da alta
virulência, geralmente apresentada sobre seu hospedeiro natural, as viroses têm de-
monstrado uma especificidade relativamente alta, sendo sua patogenicidade restrita
à classe Insecta (Ignoffo 1968, 1975).

A transmissão de viroses de insetos para outras espécies, que não o hospedei-
ro natural, é considerada uma ocorrência comum dentro da classe Insecta (Harrap
1974). Ignoffo (1968, 1975), em trabalho de revisão dos estudos desenvolvidos nes-
ta área, observou que um vírus tem uma possibilidade maior de ser patogênico a es-
pécies do mesmo gênero e família daquela do hospedeiro natural do que para outras
famílias, havendo poucos exemplos de infectividade para outras ordens. No entan-
to, dentro do grupo dos Baculovirus, as viroses de poliedrose nuclear (VPN) têm-se
mostrado, em muitos casos, como de espectro amplo. O VPN de Autographa cali-
fornica (Speyer), por exemplo, tem-se mostrado patogênico a um grande número de
espécies, incluindo várias de diferentes famílias, sendo algumas de hábitos completa-
mente diversos daqueles de A. califomica (Vail & Jay 1973; Vai! et alo 1973 e Witt
& Janus 1976).

A especificidade de um VPN da lagarta da soja, Anticarsia gemmatalis Hübner,
o qual é do tipo incrustração múltipla (Allen & Knell 1977; Carner & Turnipseed
1977; Gatti et alo 1977 e Hudson et alo 1979), foi estudada por Allen & Knell
(1977) e Carne r et a!. (1979). Estes últimos autores testaram o vírus em oito espé-
cies de lepidópteros noctuídeos, sendo que somente Heliothis virescens (Fabricius)
apresentou suscetibilidade similar à de A. gemmatalis. H Zea (Boddie), Pseudoplu-
SÜJ inc/udens (Wa1ker), Spodoptera arnitogalli (Guenée) e Trichoplusia ni (Hübner)
foram suscetíveis a doses elevadas, ao passo que Plathypena scabra (Fabricius) e
Spodoptera frugiperda (Smith) não foram suscetíveis.
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Devido ao grande potencial demonstrado pelo vírus de A. gemmatalis para o
controle desta praga em soja (Carner & Turnipseed 1977 e Moscardi 1977) e à possi-
bilidade dele vir a ser utilizado pelo agricultor como "bio-inseticida" , tornam-se im-
portantes os estudos que determinem possíveis efeitos adversos em outros insetos
benéficos, bem como em outros insetos-pragas que possam vir a ser controlados me-
diante o uso deste vírus.

Com o presente trabalho objetivou-se investigar, principalmente, possíveis
efeitos adversos do VPN de A. gemmatalis sobre o bicho-da-seda (Bombyx mori L.),
uma vez que pulverizações deste vírus em soja poderiam contamina"! campos de
amoreira vizinhos, destinados à alimentação deste inseto para produção de seda.
Procurou-se, também, investigar os efeitos em outros lepidópteros-pragas, diferentes
daqueles estudados por Allen & Knell (1977) e Carner et al. (1979).

MATERIAL E MÉTODOS

As espécies testadas no presente trabalho foram o bicho-da-seda (B. mori), a
lagarta do girassol (Chlosyne lacinia saundersii Doubleday & Hewitson), a lagarta
das vagens (Spodoptera latifascia (Walker) e T. ni, além de A. gemmatalis, o hospe-
deiro natural do vírus. As lagartas de A. gemmatalis e S. latifascia provieram da cria-
ção artificial do CNPSo/EMBRAPA. Este insetos vinham sendo mantidos em dieta
artificial (modificada por Greene et a!. 1976)por dez e duas gerações, respectiva-
mente, por ocasião do teste. As lagartas de T. ni foram obtidas da criação artificial
deste inseto no Instituto Agronômico do Paraná (IAP AR), enquanto que as de B.
mori provieram de criadores do bicho-da-seda da região de Londrina, PR. Para C
lacinia saundersii, as lagartas foram obtidas a partir de posturas coletadas em giras-
sol e criadas sobre folhas deste hospedeiro, até o momento do teste.

o vírus usado nos testes foi obtido de lagartas mortas pelo patógeno, coleta-
das em Londrina, na safra 1978/79. Após a purificação do vírus, através da centri-
fugação diferencial, pulverizaram-se superfícies de dieta artificial com uma suspen-
são contendo 2,0 x 106 poliedros do vírus/ml. Esta dieta foi fornecida a lagartas do
49 ínstar de A. gemmatalis, e aquelas recém-mortas pelo patógeno foram maceradas
em água destilada (2 rnl/lagarta morta). A suspensão obtida foi coada duas vezes
através de três camadas de gase e purificada por centrifugação a 7.000 rpm por
20 mino mais 15.000 rpm por 5 mino Com a eliminação do sobrenadante, a massa
de poliedros de vírus obtida foi re-suspendida em água destilada, e o número de
poliedros de vírus por ml da suspensão final foi determinada através de um hemaci-
tômetro. Esta suspensão foi mantida sob congelamento, sendo que as diluições
necessárias foram preparadas momentos antes do teste, para cada espécie.

Para as diferentes espécies usaram-se somente lagartas do 39 e 49 ínstares.
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As diferentes concentrações do vírus, em termos de poliedros por lagarta, foram
aplicadas mediante o uso de um micro-aplicador manual, calibrado para liberar 3,0
microlitros (J.11) de suspensão sobre discos de dieta artificial ou folha, os quais fo-
ram fornecidos individualmente às lagartas. Usaram-se discos de dieta para A.
gemmatalis, S. latifascia e T. ni, e discos com cerca de 1,0 em? de folha de amorei-
ra para B. mori, e folha de girassol para C lacinia saundersii. Para cada espécie, usa-
ram-se como testemunha lagartas alimentadas com discos de dieta ou folha, trata-
dos apenas com água destilada. Um dia após a inoculação, aquelas lagartas que con-
sumiram todo o disco de dieta ou folha foram transferidas para alimentação não-tra.
tada e mantidas a 26,00 ± 10C. O exame das lagartas foi feito, diariamente, até o
término da fase larval, anotando-se a mortalidade e determinando-se o agente causal
por microscopia ótica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não se observou qualquer mortalidade por vírus nas lagartas que serviram de
testemunha, para as diferentes espécies testadas. As doses utilizadas, o número de
lagartas por tratamento e as percentagens de mortalidade causadas pelo vírus de A.
gemmatalis, para cada espécie, encontram-se na Tabela 1.
TABELA 1. Efeito de Baculovirus anticarsia sobre Anticarsia gemmatalis e outras espécies de

lepid6pteros. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.
-----------------------------------------------------------
Espécie Dose (poliedrosl Número de Mortalidade (%)

largarta) lagartas

10 48 12,5
50 48 29,2

100 46 67,4
400 46 84,1
800 30 100,0

3,0 x 103 30 0,0
2,5 x 106 63 2,0
3,0 x 106 27 3,7

2,5 x 103 48 6,2
2,5 x 106 48 95,3

800 48 0,0
8 x 103 48 0,0
8 x 105

11
48 2,1

4,0 X 104 30 60,0

1,25 x 103 48 10,6
4,15 x 105 30 89,0
1,25x 106 48 100,0

Anticarsia gemmatalis

Bombyx mori

Chlosyne lacinia
saundersii

Spodopters latifascia

Trichoplusia ni

11 D . d 2 d f·· d diose aproxima a por mm e super rcre e reta.

54



Constatou-se que A. gemmatalis, o hospedeiro natural do vírus, foi altamente
suscetível a este patógeno, em relação às demais espécies. Embora a dose letal média
(DLs o) não tenha sido determinada, observa-se que para A gemmatalis este parâme-
tro ficou compreendido entre 50 e 100 poliedros do vírusjlagarta. Para C lacinia
saundersii e T. ni, este valor ficou compreendido entre 2,5 x 103 e 2,5 x 106 e
1,25 x 103 e 4,15 x 105 poliedrosjlagarta, respectivamente. Para B. mori e S. lati-
fascia, este valor situou-se acima de 3,0 x 106 e 8,0 x 10s poliedrosjlagarta, respec-
tivamente.

As lagartas do bicho-da-seda somente apresentaram alguma suscetibilidade nas
duas maiores doses testadas (2,5 x 106 e 3,0 x 106) e, mesmo assim, com mortalida-
des baixa (2,0 e 3,7%). Depreende-se deste fato que o VPN de A. gemmatalis não se
constitui em risco para criações do bicho-da-seda, mesmo que venha a ser utilizado
em larga escala para pulverizações contra a lagarta da soja. Em condições naturais,
seria praticamente impossível o bicho-da-seda ingerir quantidades tão elevadas do
referido vírus.

Todas as espécies testadas foram infectadas por B. anticarsia, mas exigiram
doses muito mais elevadas do que aquelas necessárias para A. gemmatalis, sendo T.
ni a que apresentou maior suscetibilidade a este patógeno. T. ni foi a única espécie
em comum entre o presente trabalho e aqueles desenvolvidos por Allen & Knell
(1977) e Carner et al. (1979). Os resultados foram concordantes com aqueles obti-
dos pelos últimos autores, mas discordantes daqueles obtidos por Allen & Knell
(1977). Estes autores não conseguiram infectar T. ni com B. anticarsia, provavel-
mente por não terem usado uma dose suficientemente alta para esta espécie. A im-
portância da dose administrada em estudos de especificidade foi evidente no pre-
sente trabalho, pois a certas doses testadas, embora elevadas, a mortalidade foi nula.
Conseqüentemente, as espécies poderiam ser consideradas imunes se não fossem uti-
lizadas doses maiores.

Além da dose, vários outros fatores relativos ao sistema vírus-inseto em teste
podem influenciar nos resultados obtidos com ensaios de especificidade. Os VPNs
de incrustração múltipla têm sido citados como menos específicos do que aqueles
de incrustração simples (Vail et al. 1970 e Harper 1976). Além disso, a pureza do
vírus, o método de inoculação (oral ou intra-hemocélica), a sanidade e a idade dos
insetos devem ser considerados (Ignoffo 1968).

No presente trabalho, observou-se que B. anticarsia possui a capacidade de in-
fectar espécies de lepidópteros de famílias diferentes daquela do hospedeiro natural
(Noctuidae), como demonstrado para B. mori (Bombycidae) e C lacinia saundersii
(Nymphalidae). Esta última espécie foi inferior em suscetibilidade somente a T. ni.
Deve-se ressaltar, entretanto, que a lagarta do girassol, após ingestão .dos discos de
folha de girassol contaminados, foi transferida e mantida em dieta artificial, sendo
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que a aceitação inicial desta dieta foi lenta. Este stress inicial pode ter facilitado a
infecção de C lacinia saundersii pelo vírus de A. gemmatalis.

Os sintomas apresentados pelas lagartas das diferentes espécies foram típicos
de infecção por VPNS. As lagartas infectadas apresentaram redução na alimentação,
redução na atividade motora (baixa resposta a estímulos) e coloração branco-leito-
sa, inicialmente, na parte ventral e, posteriormente, estendendo-se para outras partes
do corpo com exceção da lagarta do girassol, que não apresentou o último sintoma
de maneira nítida. Através da inoculação de lagartas de A. gemmatalis com material
virótico das lagartas mortas por ocasião do teste, confirmou-se, posteriormente, a
presença de B. anticarsia nas espécies testadas. Embora o VPN de A. gemmatalis
tenha se multiplicado nas outras espécies, seria duvidosa a denominação de "hospe-
deiros intermediários" do vírus para estas espécies, dada 'a baixa probabilidade das
mesmas entrarem em contato, em condições naturais, com as doses extremamente
elevadas do vírus para sua infecção.

Com a possível exceção do vírus de A. californica, o uso de viroses de insetos,
para o controle de espécies que não o hospedeiro natural, tem se mostrado inviável
economicamente, dada à necessidade de doses muito elevadas para infectar estas es-
pécies. Entretanto, alguns trabalhos demonstram que a passagem sucessiva de um
mesmo vírus, em insetos diferentes do hospedeiro natural, aumenta sua virulência
(Srnirnoff 1963 e Pavan et aI. 1981). Este método apresenta boas perspectivas,
principalmente para aqueles insetos-pragas desprovidos de viroses que possam ser
utilizadas eficientemente no seu controle.
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CALlBRAÇÃO DE METODOS DE COLETA
PARA LAGARTAS DA SOJA

E.C. Costa!
D. Link '

RESUMO - Na safra agrícola 1979/80, foi instalado, em São Sepé, RS, um experi-
mento com o objetivo de determinar a eficiência e a calibração dos métodos da lona
de' coleta e rede de varredura para lagartas da soja.

Foram empregadas quatro diferentes densidades de infestação (5, 10,20 e 30
lagartas) por metro, com 20 repetições cada urna. A população de lagartas estava
constituída de Anticarsia gemmatalis (86%), Pseudoplusia includens (11 %) e ou-
tras espécies em menor percentual (3%).

O método da lona de coleta apresentou urna eficiência de 68,37%, na captura,
com um coeficiente de correlação de 0,938, e a equação determinada foi y =

0,913 + 0,627x.

O método da rede de varredura capturou 26,61 % das lagartas colocadas, com
um coeficiente de correlação de 0,780, e a equação para o método foi y = 1,216 +

O,I92x.

CALlBRATION OF SAMPLlNG METHODS FOR SOYBEAN CATERPILLARS

ABSTRACT - An experiment was carried out during the 1979/80 growing season
with the objective of determining the efficiency and calibration of the ground-cloth
and sweep-net collection methods of lepidopterous larvae in soybean.

Four density of infestation were used (5, 10, 20 and 30 larvae for linear
meter) and 20 replications each one. The population of larvae were formed by
velvetbean caterpillar (86%1. soybean looper (11 %) as well as a number of indeterm-
ined species (3%).

The ground-cloth method was the most efficient, collecting 68.37% of the
larvae previously placed on the plant and a correlation coefficient of 0.938 between
the number of the larvae collected and the number of larvae placed. The equation
determined was y = 0.913 + 0.627x.

The sweep-net method collected 26.61 % of the larvae, with the correlation
coefficient of 0.780 and the equation was given by y = 1.216 + 0.192x.

!
Prof. do Departamento de Defesa Fito-sanitária da Universidade Federal de Santa Maria, San-
ta Maria, RS.
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INTRODUÇÃO

Na prática, quando se efetua um levantamento de insetos para a determinação
dos níveis populacionais, díficil é se obter uma informação precisa, através de mé-
todos relativos, sobre o número real de insetos presentes em determinado momento.
Alguns métodos de estimativa relativa, devido às suas características, fornecem re-
sultados próximos do real, como é o caso da lona de coleta.

Entretanto, existem outros métodos cujos resultados estão muito distantes
do número de insetos realmente presentes na hora da amostragem; como exemplo,
temos a rede de varredura.

Julgamos oportuna a calibraçãó de métodos de estimativa relativa, como a lo-
na e a rede, que são amplamente empregados no levantamento populacional de in-
setos nas mais diversas culturas.

Pedigo et aI. (1974) determinaram o coeficiente de correlação entre a rede e o
cilindro (= 0,92), no levantamento de lagartas de Plathypena scabra (F.).

Costa & Corseuil (1979a), na comparação de métodos de coleta paradiferen-
tes espécies de lagartas da soja, encontraram coeficientes de correlação de 0,78 e
0,80, para os métodos da lona e da rede, respectivamente, quando comparados com
o cilindro (método absoluto). Conseguiram, também, um percentual de coleta de
57,6% para a lona de coleta e de 12,2% para a rede de varredura, em relação a uma
média de 3,6 lagartas por metro, obtida pelo método do cilindro, durante o ciclo
total da planta. Resultados similares foram obtidos por Costa & Corseuil (1979b),
em R3-R4, ao efetuarem a comparação de métodos por estádio de crescimento da
planta.

Entretanto, os resultados de Harnrnond & Pedigo (1976) são discordantes
para o método da lona de coleta (90%), quando empregaram infestações artificiais
de lagartas em três diferentes densidades (5,12 e 20 lagartas por metro).

Pedigo et alo (1974), pela análise de regressão, envolvendo a caixa de fumiga-
ção (método absoluto) e rede de varredura, obtiveram uma equação de regressão li-
near simples para lagartas da soja. Resultados semelhantes foram alcançados por
Hillhouse & Pitre (1976), ao estudarem o pano de batida e a rede, comparados com
um método absoluto (caixa de fumigação). Uma equação de regressão linear foi
igualmente determinada por Marston et alo(1976), porém para Lepidóptera.

Marston et alo(1979), recolheram sobre o pano 71 % do material colocado.

A necessidade de se obter uma estimativa de calibração para os métodos con-
vencionais de levantamento de lagartas da soja motivou a execução desta pesquisa.
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MATERIAL E MÉTODOS

Este ensaio foi executado no município de São Sepé, RS, na safra agrícola
1979/80, para a calibração dos métodos da lona de coleta e rede de varredura na
captura de lagartas da soja.

o trabalho foi desenvolvido sobre a cultivar Hardee, durante os estádios
R3-R4, conforme a escala de Fehr et alo (1971). Nas infestações foram utilizadas
lagartas não menores que 1,0 em, predominando as espécies A. gemmatalis, com
86% do total coletado, P. includens, com 11%, e 3% de outras espécies, constituí-
das principalmente de Spodoptera spp., CoZias lesbia pyrrhothea, Urbanus spp. e
larvas de Geometrídeos.

As densidades empregadas foram 5, 10, 20 e 30 exemplares por metro de so-
ja, repetidas 20 vezes cada uma, com delineamento experimental inteiramente ca-
sualizado.

A colocação das lagartas sobre as plantas de uma linha ocorreu em torno das
nove horas e foram coletadas a partir das 17 horas do mesmo dia. Tomou-se todas
as precauções para manter a uniformidade e a permanência das lagartas sobre as
plantas. A distribuição foi efetuada de 24 a 26 de fevereiro.

Empregou-se, nas coletas, os métodos da lona de coleta (pano de batida) e
rede de varredura. A lona de coleta usada foi de 1,0 m x 0,6 m. A técnica de coleta
foi semelhante à empregada por Pedigo et alo (1974). Entretanto, no presente tra-
balho, retiraram-se amostras de um metro, batendo apenas as plantas de soja de um
lado da lona. A rede de varredura estava constituída de um aro de 0,38 m de diâ-
metro e as amostras foram retiradas com redadas na parte superior das plantas, na
extensão de um metro de soja. A técnica de coleta empregada foi a preconizada por
Armbrust et alo( 1969) (tipo pêndulo).

Os resultados obtidos foram avaliados em relação ao número médio de lagar-
tas por metro linear de soja, coeficiente de variação, coeficiente de correlação e aná-
lise de regressão.

RESULTADOS

Pela Tabela 1, percebe-se que o método da lona apresentou média mais alta
(11,11) em relação à rede, que obteve, por sua vez, coeficiente de variação mais
baixo (55,03). O coeficiente de correlação foi significativo para ambos os métodos;
no entanto, a lona obteve um coeficiente mais alto (0,938).

Pela Figura 1, verifica-se que a tendência da população de lagartas coletadas
para ambos os métodos é de uma reta: à medida que aumenta a população, aumen-
ta,_concornitantemente, o número de lagartas capturadas pelos métodos.
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TABELA 1. Número médio de lagartas por metro, coeficiente de variação e coeficiente de cor-
relação obtidos pelos métodos da lona e rede na coleta de lagartas da soja na safra
agrlcola 1979/80, São Sepé, RS.

Número de insetos Média C.V. (%)

Insetos colocados
Capturados pela lona
Capturados pela rede

16,25
11,11
4,32

58,16
55,03

0,938*
0,780*

Significativo ao nível de 1%.
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orscussso

Verificando-se a Tabela 1, notou-se que a lona de coleta apresentou-se como o
método mais adequado, pois, considerando-se o número médio de lagartas coletado
por metro, o método da lona obteve 11,11 e, o da rede, 4,32 lagartas por metro.

Na prática, este resultado poderá modificar-se, e tanto a lona como a rede po-
derão expressar uma estimativa da densidade real, bastando buscar um fator de cor-
reção, através de um método de medida absoluta.

Considerando o valor médio de lagartas colocado, que foi de 16,25 por metro,
determinou-se um percentual de captura de 68,37% e 26,61 % para a lona e a rede,
respectivamente. Resultados similares foram obtidos por Costa & Corseuil (1979a, b),
em termos de percentual, discordando, no entanto, daqueles obtidos por Hammond
& Pedigo (1976), que obtiveram 90% de captura para o pano de batida e 17% para
a rede de varredura. A discordância foi devida, provavelmente, às diferentes técnicas
de aplicação dos métodos. No presente trabalho, bateu-se somente as plantas de
um lado do pano, notando-se que muitas lagartas saltaram fora da lona de coleta,
diminuindo, conseqüentemente, o percentual de coleta, o que concorda com
Marston et alo (1976). Para o método da rede, empregou-se a técnica tipo pêndulo,
onde a rede foi passada duas vezes sobre o mesmo local, aumentando, provavelmen-
te, a eficiência do método.

Os métodos da lona e da rede forneceram coeficientes de correlação bastante
altos, entre lagartas coletadas e colocadas, 0,938 para a lona e 0,780 para a rede,
concordando estes resultados com Costa & Corseuil (1979a) e Pedigo et aI. (1974).

O coeficiente de correlação é um procedimento que fornece maior precisão,
agindo, portanto, como um fator de segurança ao indicar que, aumentando o nú-
mero de insetos capturados por um método absoluto (lagartas colocadas), haverá,
também, um aumento correspondente na coleta pelos métodos relativos, no caso, a
lona e a rede.

A rede de varredura apresentou um coeficiente de variação menor (55,05)
que o da lona de coleta (58,16), indicando que as amostras obtidas pela rede fo-
ram mais uniformes e repetitivas. Este procedimento é empregado mais para traba-
lhos onde se requer certa precisão estatística.

Pela análise de regressão, verificou-se que a tendência da população de lagar-
tas foi semelhante para ambos os métodos, demonstrando que, à medida em que a
densidade populacional aumenta, vai ocorrer, também, um aumento proporcional
na captura de lagartas, concordando estes resultados com os de Pedigo et alo(1974),
Hillhouse & Pitre (1974) e Marston et alo(1976).
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No presente trabalho, determinou-se a equação da reta para ambos os méto-
dos, obtendo-se, para a rede de varredura:

y = 1,216 + O,l92x

onde: y = número de lagartas coletadas por metro linear de plantas
x = número de lagartas colocadas, no caso, ou real.

Para o método da lona de coleta, obteve-se:

y = 0,913 + 0,627x

onde: y = número de lagartas coletadas por metro linear de plantas
x = número de lagartas colocadas, no caso, ou real.

Deve-se frisar que tanto a constante como o coeficiente da variável das equa-
ções, encontradas neste trabalho, diferiram dos resultados de outros autores, como
Pedígo et al. (1974), Hillhouse & Pitre (1974) e Marston et al. (1976), devido certa-
mente à metodologia e à população de plantas empregadas pelos diferentes autores,
às espécies trabalhadas, as diferentes cultivares e estádios utilizados, e às técnicas
usadas. Deve-se partir, portanto, de uma metodologia própria, montada sobre o sis-
tema de manejo de pragas aplicado nas áreas produtoras de soja.

Tem-se, assim, possibilidades reais de estimar a densidade populacional de la-
gartas da soja, a partir dos resultados aqui obtidos.

Seria, no entanto, um pouco temeroso extrapolar estes resultados para situa-
ções muito distantes das aqui abordadas, como estádios de desenvolvimento da
planta e composição do percentual de lagartas, pois sabe-se que estes aspectos in-
fluem sobre os resultados, segundo Hillhouse & Pitre (1974); Marston et al. (1976)
e Costa & Corseuil (1979b).

CONCLUSÕES

Conforme os resultados obtidos e para as condições em que foi realizado o
experimento, pode-se concluir:

a) a lona coletou mais de dois terços das lagartas colocadas;
b) a rede capturou pouco mais de 25% das lagartas postas nas plantas;
c) a lona foi aproximadamente três vezes mais eficiente na recaptura das lagar-

tas;
d) ambos os métodos servem para estimar a população existente apesar da di-

ferença de eficiência de recaptura;
e) para o método da lona de coleta a equação determinada foi y = 0,913 +

0,627x; e
f) para o método da rede de varredura a equação determinada foi y = 1,216 +

O,I92x.
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COMPORTAMENTO DE METODOS DE COLETA SOBRE
PENTATOMíDEOS FITÕFAGOS EM SOJA

E.C. Costa!
D. Link2

RESUMO - Foi feita, em São Sepé, RS, no ano agrícola 1979(80, sobre a cultivar
Bragg, uma série de levantamentos para a determinação do comportamento de mé-
todos na coleta de percevejos fitófagos.

Foram empregados os métodos da observação das plantas, da lona de coleta
e da rede de varredura.

Avaliaram-se os métodos através da comparação das médias, variação relativa,
correlação, análise de regressão, tempo gasto por amostra de um metro linear e
praticabilidade em campo.

Determinou-se que os métodos da lona de coleta e da observação das plantas
são igualmente eficientes para a estimativa do limiar econômico de percevejos fi-
tófagos em soja.

A rede de varredura apresentou a menor variação das amostras, menor tempo
gasto na amostragem e menor quantidade de insetos capturados por metro linear.

PERFORMANCE OF SAMPLlNG METHODS FOR PENTATOMIDSON SOYBEAN

ABSTRACT - During the 1979/1980 growing season at the County of São Sepé,
RS, a series of surveys were carried out in order to evaluate the efficiency of dif-
ferent insect collecting methods in a soybean crop.

The methods used were: visual observation of the plant, the ground-cloth,
and the sweep-net.

The methods were evaluated by comparing means, relative variability, cor-
relation, regression analysis, the amount of time required by each method and
the feasibility of using it at the field. It was concluded that the ground-cloth
collection method and direct observation of plants were equally efficient on the
estimation of the economic threshold infestation levei by pentatomids in soybean.

Professor do Departamento de Defesa Fitosanitária da Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, RS.

2 Professor-Adjunto, UFSM, Santa Maria, RS.
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The sweep-net method showed the least sarnple variabilitv, least amount of
time required for sampling and the least amount of insects collected by linear
meter of row.

INTRODUÇÃO

A determinação dos níveis populacionais das espécies de importância econô-
mica, na cultura da soja, tem despertado interesse, determinado pelo seu emprego
no manejo de pragas. O número de trabalhos publicados, recentemente, demonstra
a função importante que assume o conhecimento dos níveis de infestação das
diferentes espécies-pragas numa cultura.

No processo de levantamento, tem-se empregado diferentes métodos de co-
leta. Cada método apresenta determinadas vantagens, ou mesmo desvantagens, não
se tendo, desta forma, conhecimento de um único método que seja eficiente sobre
todos os aspectos, conforme Armbrust et al. 1969, Pedigo et al. 1972, Hillhouse &
Pitre 1974, Mayse et al. 1978a e Costa & Corseuill979.

A rede de varredura e a lona de coleta, além da observação das plantas, podem
ser considerados como os principais métodos de coleta empregados no levantamen-
to de insetos, segundo o número de trabalhos publicados.

A rede de varredura foi um dos primeiros métodos a ser aplicado na coleta
de artrópodes da soja (Balduf 1923). Posteriormente, seu emprego generalizou-se,
por ser um método de fácil aplicação e rápido em sua execução. Entretanto, fatores
físicos do tempo, características da planta e do próprio operador (Delong 1932)
e os parâmetros empregados na avaliação (Costa & CorseuilI979), poderão aumen-
tar ou diminuir a eficiência do método.

O método da lona de coleta, chamada também do pano, foi introduzido por
Boyer & Dumas 1963 sendo recomendado como um dos melhores métodos na cole-
ta de insetos, em geral, principalmente, para pentatornídeos fitófagos por Miner
1966, Motsinger et al. 1967, Ledbetter 1973, Falter & Duyn 1973, Strayer &
Greene 1974 e Costa & Corseuil1979 a nível de campo.

O método da observação das plantas, ou observação direta, intuitivamente ,
talvez tenha sido o primeiro procedimento de investigação da população de artró-
podes. Como método, entretanto, foi aplicado por Lincoln 1955 na avaliacão de
predadores em algodão.

Miner 1966 comparou, na coleta de percevejos da soja, os métodos do pano
de coleta, observação das plantas, rede de varredura e exame das plantas, concluin-
do que o melhor método foi o pano de coleta.

Marston et al. s.d., comparando métodos de coleta (caixa de fumigação, rede,
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lona e sucção), para diferentes grupos de insetos, concluíram, pela comparação
das médias, que a lona de coleta foi o mais eficiente para a coleta de pentatomídeos.

Corseuil 1976, na captura de diversas espécies de pentatomídeos fitófagos da
soja, empregou a observação das plantas, ensacamento e o pano de batida, concluin-
do que, devido à eficiência alcançada em relação à praticabilidade e ao número de
exemplares coletado, o ensacamento das plantas foi considerado o melhor método.

Mayse et alo 1978a estudaram os métodos da observação direta, armadilha
articulada e rede de varredura, na coleta de diferentes espécies de insetos da soja,
e concluíram que o método da observação direta foi similar ao da armadilha articu-
lada para o número médio de indivíduos coletados por metro linear. Concluíram,
ainda, que o método da observação direta é um método efetivo para a avaliação de
artrópodes na soja.

Costa & Corseuil 1979, na estimativa da população de insetos da soja, através
dos métodos do ensacamento, cilindro, lona, rede e sucção, não encontraram dife-
rença significativa entre a lona de coleta e cilindro na captura de percevejos fitófa-
gos. Resultados similares foram obtidos por Marston et aI. s.d.

Panizzi & Ferreira 1978 avaliaram a eficiência do pano e da rede de varredura,
em diferentes modalidades, ficando demonstrado, pelos resultados obtidos, que o
pano foi o método que obteve o melhor resultado na estimativa da população de
percevejos fitófagos. Resultado semelhante foi obtido por Costa & Link 1980 quan-
do compararam os métodos da rede, da lona e de observação direta em feijoeiro
para pentatomídeos.

Poucos trabalhos, até o momento, têm se preocupado em avaliar o comporta-
mento de métodos de coleta para uma população colonizante de percevejos fitó-
fagos na soja. Considerando este aspecto, resolveu-se executar a presente pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi efetuada no ano agrícola 1979/80, no município de São
Sepé, RS, com o objetivo de verificar o procedimento dos métodos da lona, rede e
observação das plantas frente a uma população colonizante de pentatomídeos fitó-
fagos.

Foram tomadas amostras semanais, durante os estádios de crescimento de R3
a R6, conforme a escala de Fehr et alo 1971, perfazendo um total de seis datas de
coleta.

As amostras foram retiradas ao acaso, num total de 50 para cada método e
data de coleta. Os métodos empregados foram a lona de coleta, rede de varredura e
observação das plantas. As técnicas empregadas foram, segundo Mayse et alo 1978a,
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para o método da observação das plantas e de Pedigo et al. 1972, para os demais
métodos. O delineamento foi analisado como fatorial inteiramente casualizado
(3 x 6), sendo um dos fatores os métodos e o outro as datas de coletas.

As espécies trabalhadas foram percevejos fitófagos, da farru1ia Pentatomidae,
adultos e ninfas, a partir do segundo estádio.

A área total da lavoura estudada foi de 20 ha e a cultivar empregada a Bragg.
Durante o desenvolvimento da cultura, não foi empregado inseticida para controle
das espécies-pragas.

Avaliaram-se os resultados pelo número médio de insetos por metro linear,
aplicando-se, na comparação das médias, o teste de Duncan, sendo de 5% o grau de
significância adotado, pela variação relativa que é dada pela fórmula VR = (Em/
m)IOO, onde EM = erro padrão da média, e m = média, além da correlação, aná-
lise de regressão e tempo gasto por metro linear amostrado e praticabilidade em
campo.

RESULTADOS

A população de percevejos coletados estava composta de Nezara viridula,
Piezodorus gruildinii, e outras espécies, cujas presenças não foram muito freqüen-
tes, como Dichelops furcatus, Edessa meditabunda, Euschistus sp. e Acrosternum
sp.

Na Tabela 1, observa-se o número médio de pentatomideos coletados por
metro, destacando-se o método da lona de coleta como o mais eficiente. A rede
de varredura capturou o menor número de percevejos por metro, apresentando,
entretanto, a menor variação relativa e gastando menos tempo na coleta de amos-
tras, conforme se observa na Tabela 2.

TABELA 1. Número médio de pentatomldeos fitbfagos capturados por metro em diferentes
datas e métodos de coleta. São Sepé, RS, ano agrlcola 1979/80. (Os valores repre-
sentam a média de 50 amostras) 1.

Datas de coleta
Métodos Média

17/2 24/2 2/3 9/3 16/3 23/3

Lona 0,88 1,42 2,16 2,73 3,41 3,93 2,42 A2

Observação
Plantas 0,90 1,34 1,84 2,20 2,78 3,58 2,10 B
Rede 0,40 0,57 0,88 1,33 1,67 1,85 1,11 C

X 0,72 a2 1,11 b 1,62 c 2,08 d 2,62 e 3,12 f

Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Duncan 5%.
2 Letras maiúsculas para colunas e minúsculas para linha.
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TABELA 2. Variação relativa (VR), tempo gasto por metro linear de amostra em minutos e
correlação entre diferentes métodos de coleta para pentatomideos fitbfagos. São
Sepé, RS, ano agricola 1979/80.

Métodos VR* Tempo gasto Correlação

Observação das plantas
Lona
Rede

6.25
5.02
4.27

0.55
0.45
0.15

0.192* *
0.278**

* VR = (EM/M) 100
•• Diferença significativa (P < 0.01)

A observação das plantas ocupou uma posição intermediária, em relação ao
número médio de percevejos por metro, e obteve os mais altos valores para a varia-
ção relativa e tempo gasto, conforme as Tabelas 1 e 2, respectivamente.

A lona de coleta e a rede apresentaram um coeficiente de correlação altamen-
te significativo com o método da observação das plantas (Tabela 2), e pela análise
de regressão obteve-se uma equação linear, além da equação de segundo grau, que
melhor se ajustou (Fig. Ia e Ib),
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FIG. 1. Número de pentatomldeos fitbfagos coletados pelo método da observação das plantas
(O.P.), por metr o linear, relacionados com a freqüência de captura obtida pelos méto-
dos da rede (a) e lona [b] segundo as respectivas equações de regressão. Safra agrícola

1979/80. São Sepé, RS.

DISCUSSÃO

o comportamento dos métodos foi semelhante em todas as épocas de coleta,
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pois a interação de métodos e datas de coletas não foi significativo. Para a análise
dos resultados, utilizou-se a média geral do fator métodos.

Conforme indica a Tabela 1, houve diferença significativa entre os métodos
estudados. A lona mostrou-se como o método mais eficiente na amostragem de pen-
tatomídeos fitofágos, concordando, pois, com os resultados obtidos por Miner 1966,
Panizzi & Ferreira 1978 e Costa & Link 1980, discordando, parcialmente, de
Marston et alo s.d. e Costa & Corseuil 1979, que não encontraram, diferença signi-
ficativa entre a lona e o método padrão adotado, embora este tenha apresentado
médias mais elevadas. Tal fato, provavelmente, é provocado pela diferença de mé-
todos padrão adotados nos respectivos trabalhos. Esta suposição é reforçada por
Mayse et aI. 1978a, que observou ser a eficiência do método da observação direta
(equivalente à observação das plantas) inferior a outros métodos de medida abso-
luta, apesar de apresentar alta similaridade com este.

A observação das plantas, além de ser considerado um método de medida
absoluta, apresentou uma média geral (2.10) de coleta menor que a lona de coleta
(2.42), sendo, portanto, menos eficiente do que um método de estimativa relativa.
Entretanto, estes aspectos estão de acordo com as observações de Marston et alo
s.d. pois a sua eficiência, mais que qualquer outro método, está inerente à habili-
dade do operador, do número e densidade das espécies trabalhadas e da arquitetu-
ra da planta. O presente trabalho tabulou cinco variáveis, sendo que o ideal deveria
ser apenas uma, número de percevejos, sem determinar espécies, ~úmero por
espécie e estágio de desenvolvimento. Outro aspecto que assumiu importância
na avaliação de eficiência do método foi a técnica de aplicação do método. Proce-
deu-se, no caso, apenas quanto à observação, e não quanto ao exame das plantas.
Deve ser considerado, ainda, dentro do método, o número de plantas examinadas
ou observadas, além do estabelecimento antecipado do tempo de duração de cada
unidade amostra1. Qualquer variação, dentro destes aspectos, poderá refletir sobre
uma maior ou menor eficiência do método.

A rede de varredura forneceu os menores valores médios por metro (Tabela
I). Resultados semelhantes foram obtidos por Marston et aI. s.d., Costa & Corseuil
1979a,b e Costa & Link 1980, analisando apenas a rede, lona e um método de
medida absoluta.

A rede realmente não teve condições de detectar em momento algum o
nível do limiar econômico para as espécies estudadas. Apesar de a interação (mé-
todo x época) não ser significativa, a lona, no entanto, na terceira data de coleta,
indicou a presença de 2,16 indivíduos por metro, que é o nível considerado como
limiar econômico. Resposta similar foi obtida pela observação das plantas, uma
vez que o valor média da terceira data de coleta foi de 1,84. Sobre este procedi-
mento, o método da observação das plantas deve ser considerado eficiente, pois o
objetivo do levantamento é veri ficar o limiar econômico. Estes aspectos, relacio-
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nados a valores em torno do limiar econômico, assumem certa importância no mo-
mento de estabelecer valores altos e baixos, em função de tabelas para análise
seqüencial. Pela análise de regressão, houve, além de um efeito linear, também um
efeito de curvatura, sendo que a equação do segundo grau foi aquela que melhor se
ajustou à situação. Nas Figuras Ia e 1b, observa-se que o aumento de captura pelos
métodos da rede e lona de coleta corresponde a um aumento concomitante pelo
método da observação das plantas; entretanto, esta eficiência tende a diminuir,
uma vez alcançado um determinado valor médio por metro, isto é, 11 e 12 perce-
vejos por metro para os métodos da rede e da lona, respectivamente. A explicação
para este fato é dada pela capacidade limitada que possui o operador em avaliar
uma população cuja densidade gira além de 11 a 12 exemplares por metro. Neste
momento, ocorre uma perturbação no operador na seqüência da contagem. Entre-
tanto, estas observações são válidas somente para métodos de contagem direta no
campo. Já para outros métodos, cujos princípios diferem das características ante-
riores, como a rede de varredura, o aspecto é inerente às particularidades do pró-
prio metódo.

Entretanto, para esta cultura e para a coleta de percevejos fitófagos, a eficiência
do método não é atingida, por ser dirigida a um complexo inseto-hospedeiro, cujo
limiar econômico é baixo. Deve-se perceber que este valor está realmente distante
do decréscimo da eficiência do método da observação das plantas, que é ao redor
de 11 e 12 percevejos por metro.

Os resultados da variação relativa (Tabela 2) levam em consideração o erro
padrão da média, ligado, portanto, mais à uniformidade dos resultados, fato já
demonstrado, onde a sensibilidade do método em obter amostras uniformes está
estreitamente relacionada com diversos fatores, tais como o tamanho da amostra,
entre outros, que poderão produzir maior ou menor variação, segundo seu tamanho.
Os resultados aqui obtidos estão em consonância com estes princípios, uma vez que,
dos métodos em estudo, a rede de varredura foi trabalhada com uma unidade amos-
traI maior e produziu, conseqüentemente, menor variação relativa. A observação
das plantas, com unidade amostral menor, apresentou maior variação relativa,
concordando com Costa & Link 1980, e discordando, no entanto, de Marston et a!.
s.d. e Costa & Corseuil 1979a; todavia, tudo leva a crer que esta discordância esteja
relacionada com as características do método e das variáveis tabuladas.

O coeficiente de correlação foi significativo ( P 0.0 I) devido ao elevado
valor dos graus de liberdade, concordando este resultado com Costa & Corseuil
1979a e com Rudd & Jensen 1977, para os métodos da lona e rede, embora fossem
coeficientes baixos (Tabela 2).

O tempo gasto, por metro de amostra (Tabela 2), foi menor para o método da
rede de varredura. concordando com Rudd & Jensen 1977 e Costa & Corscuil
1979a, sendo portanto, o método mais econômico, quando comparado com o mé-
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todo da lona de coleta e outro de avaliação absoluta.

Nestes resultados, contudo, não se computou o tempo gasto na contagem fei-
ta em laboratório, para a rede. Analisando-se os resultados, sob este aspecto, a
observação das plantas tende a ser o método mais preciso, pois o custo final de uma
amostragem deve ser analisado, além da capacidade de coleta, também sobre o as-
pecto econômico.

o método da observação das plantas é caracterizado pela dispensa de conta-
gens posteriores, como no caso da rede, ou de mecanismos especiais de coleta (rede
e lona).

Considerando os vários aspectos discutidos, julga-se que tanto os métodos da
lona de coleta como a observação das plantas podem ser empregados com seguran-
ça na avaliação do limiar econômico de pentatomídeos fitófagos em soja.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados e para as condições em que foi realizado o experi-
mento, pode-se concluir:

1. Os métodos da lona de coleta e observação das plantas são igualmente efi-
cientes na coleta de percevejos fitófagos da soja.

2. A rede de varredura é o método que apresenta melhor uniformidade na
coleta das amostras.
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CONTROLE QUíMICO DA EPINOTIA APOREMA
(WALSINGHAN, 1914) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE),

BROCA DAS AXILAS DA SOJA

J.C. Matioli '

RESUMO - É citada a ocorrência de Epinotia aporema em soja no município de
Itapetininga, SP, onde foram instalados experimentos para se determinar o efeito
de doses (150, 300, 450 e 600 g i.a.(ha) de Orthene (Acephate) e Hamidop (Me-
tamidophos) em relação a Sevin (Carbaryl) a 1.000 g i.a.(ha. Estudou-se, também,
o efeito da adição de melaço à calda inseticida, na base de 3.000 milha.

Os resultados da análise de covariância, para o número de galerias ek»: danos
causados pela broca das axilas, indicaram qr e Orthene, a 600 g i.a./ha, e Hamidop,
a 300 g e 450 g i.a./ha, foram os tratamentos mais eficientes, embora os demais
também tenham controlado a praga, em comparação com as testemunhas.

A adição de melaço à calda inseticida aumentou a eficiência de Orthene e
Sevin, pois tratamentos de Orthene, a 300 g i.a./ha, e Sevin, a 500 g i.a./ha, em
mistura com melaço, foram tão eficientes no controle de E. aporema quanto o do-
bro destas doses, aplicadas sem mistura.

CHEMICAL CONTROL OF EPINOTIA APOREMA
(WALSINGHAN, 1914) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)

ABSTRACT - This research was undertaken to determine the effectivity of different
rates of Orthene (Acephate), Hamidop (Metamidophos) and Sevin (Carbaryl) and
the effects of mofasses addition to the insecticides to contrai Epínotía aporema.
The analysis of covariance ofthe number of galeries due to this borer attack showed
that there were more galeries in check than in insecticides treated plots. Orthene at
600 9 a.i./ha and Hamidop at 300 and 450 9 a.i/ha were the more effective treat-
ments, although there was no significant difference among them.

Molasses addition increased insecticide efficiency and Orthene at 300 a.i.lha
and Sevin at 500 9 a.i./ha in mixture with molasses at 3000 milha matched Orthene
at 600 9 a.i./ha and Sevin at 1.000 9 a.i./ha effectiveness.

1 Pesquisador em Entomologia no Centro de Pesquisas Agrícolas, Asfaltos Chevron S.A. - Divi-
são Agroqu ímica. Caixa Postal 42 - CEP 18200 - Itapetininga, SP.
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INTRODUÇÃO

A importância da Epinotia aporema como praga da soja vem crescendo anual-
mente no Brasil. Correa & Smith (1976) relatam que esta espécie foi a mais abun-
dante no município de Ponta Grossa, PR, no ano agrícola de 1975/1976, e GuilJén
(1977) cita-a como a segunda praga mais importante nos anos I97ó/77 _

Morey (1972) apresenta a descrição da espécie e dos danos causados por ela,
e Correa & Smith (1976) e Panizzi et aI. (1977) relatam que a E. aporema ataca os
brotos, hastes e flores da soja, impedindo a formação da vagem. Acreditam, tam-
bém, que variedades de ciclo longo, ou plantadas tardiamente, sejam mais suscetí-
veis ao seu ataque. Santos (1978) observou que os brotos foram a região mais dani-
ficada, ressaltando que pouco se conhece sobre os níveis de dano e sua época de
ocorrência, embora tenha observado uma maior incidência do inseto durante o pe-
ríodo vegetativo da soja. Gazzoni & Oliveira (1979) relatam ser esta praga de difí
cil controle e apresentam uma listagem de inseticidas que poderiam ser usados no
seu combate. Rizzo, citado por Guillén (1977), recomenda aplicações de Endrin,
na base de 250 g i.a./ha, e Foerster (1977) obteve bom controle com Monocrosto-
fos e Clorpirifos, com dosagens a partir de 400 e 500 g i.a./ha, respectivamente.
Carbaryl, com uma única aplicação de 2.500 g i.a./ha, foi eficiente até 2 dias após
o tratamento. Guillén (1977) também obteve resultados satisfatórios com a apli-
cação de Clorpirifos e Paration, mas Endussulfan não foi eficiente, o que foi atri-
buído à ausência de ação de profundidade deste produto, não conseguindo atin-
gir as larvas no interior das galerias.

A adição de melaço à calda inseticida tem aumentado a eficiência de alguns
produtos no controle de pragas, uma vez que o melaço aumenta a adesividade da
solução às folhas, além de exercer uma atração sobre lepidópteros adultos, levan-
do-os à ovipositarem nas superfícies tratadas com inseticidas, provocando a morte
das larvas logo após a eclosão dos ovos.

Para se determinar a eficiência dos princípios ativos Acephate e Metamido-
phos, em diferentes doses, num programa de quatro aplicações mensais, além da
adição de melaço à calda, estabeleceram-se dois experimentos no Município de
Itapetininga, SP, no ano agrícola 1979/80.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram instalados no Centro de Pesquisas Agrícolas da Asfal-
tos Chevron S.A., no município de Itapetininga, SP, utilizando-se a variedade
UFV-l. O plantio foi efetuado em 25/10/79, fertilizando-se com 250 kg/ha da fór-
mula 4-16-8.

Realizaram-se capinas manuais em 23/11/79, 7/1 e 4/2/80.
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Considerou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro
repetições, usando-se a análise de covariância para se determinar diferenças entre
tratamentos. As parcelas tinham cinco linhas com 10,00 m de comprimento, utili-
zando-se somente as três linhas centrais para as amostragens. A avaliação foi feita in-
diretamente, determinando-se o número de galerias elou danos causados pelas lagar-
tas, em amostras de cinco plantas por parcela. As plantas eram colhidas aleatoria-
mente no campo, colocadas em sacos plásticos e conduzidas ao laboratório, onde se
realizavam as observações. Foram efetuadas cinco amostragens semanais, a partir
de 23/1/80, considerando-se a pré-contagem realizada antes de se iniciarem as pulve-
rizações como a convariável dos ensaios.

No primeiro ensaio, os tratamentos considerados foram os inseticidas Orthene
(Acephate) e Hamidop (Metamidophos), nas dosagens de 150,300,450 e 600 g
i.a./ha, Sevin (Carbaryl), a 1.000 g i.a.jha, e testemunha. No segundo, considerou-se
Orthene, a 600 g i.a./ha, Sevin, a 1.000 g i.a.jha, Orthene + Melaço (300 g i.a.jha-
3.000 ml/ha), Sevin + Melaço (500 g i.a./ha + 3.000 ml/ha), Melaço (3.000 ml/ha)
e testemunha.

Os tratamentos foram aplicados com um pulverizador a ar comprimido com
depósito de aço inoxidável, operando à pressão constante de 40 psi, A barra de pul-
verização estava equipada com um disco Conejet X-4 e filtro de 50 malhas, forne-
cendo uma vazão de 290 rnl/rní.

RESULTADOS
Para o primeiro ensaio, a análise de covariância apresentou diferenças entre

tratamentos com significância para p .;; 0,05. A comparação das médias, pelo teste de
Tukey (p .;; 0,05), mostrou que existiam mais galerias na testemunha que nas parce-
las tratadas com inseticidas. Orthene, a 600 g La./ha, e Hamidop, a 300 e 450 g
i.a./ha, apresentaram menos galerias que os outros tratamentos, que não diferiram
entre si (Tabela 1). Os resultados também mostraram um decréscimo no número de
galerias em todas as parcelas tratadas com inseticidas, indicando que, nas condições
do ensaio, todos os defensivos controlaram a praga.

No segundo ensaio, a análise de covariância mostrou diferenças entre trata-
mentos com significância para p .;; 0,01. A comparação das médias, pelo teste de Tu-
key (p .;; O,05),mostrou que existiam mais galerias na testemunha e no tratamento
pulverizado somente com melaço, a 3.000 rnl/ha, do que nas parcelas tratadas com
inseticidas. Orthene, a 300 g La./ha, e Sevin, a 500 g i.a./ha, em mistura com Mela-
ço, a 3.000 ml/ha, apresentaram os mesmos resultados que os outros nessas mesmas
doses aplicadas sozinhas (Tabela 2). O dano devido à E. aporema decresceu em to-
das as parcelas, exceto na testemunha onde existiu crescimento da população até o
final do ensaio, refletindo pelo maior número de galerias observado nestas parcelas.
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TABELA 1. Número de galerias devido ao ataque de Epinotia aporema em soja. Média de qua-
tro repetições. ltapetininga· SP, 19801•

Tratamentos e dosagens Pré-contaqern Após 4 pulverizações Médias
(g i.a.lha) (23.01.80) semanais ajustadas2

(26.02.80)

Orthene 150 1,968 1,709 1,664 ab
Orthene 300 2,553 1,184 1,290 ab
Orthene 450 2,206 1,435 1,451 ab
Orthene 600 1,724 1,127 1,020 a
Hamidop 150 2,057 1,386 1,364 ab
Hamidop 300 2,609 1,144 1,264 a
Hamidop 450 1,688 1,273 1,155 a
Hamidop 600 1,916 1,564 1,595 ab
Sevin 1000 2,170 1,653 1,660 ab
Testemunha O 2,530 2,052 2,151 b

D.M.S. 0,880

1 Teste de Tukey (p .;;;0,05) com dados transformados para~.

2 Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferenças significativas entre si.

TABELA 2. Número de galerias devido ao ataque de Epinotia aporema em soja. Média de qua-
tro repetições. Itapetininga· SP, 19801

•

Tratamentos e dosagens
(g i.a./ha e milha)

Pré-contagem
(23.01.80)

Após 4 pulverizações
semanais
(26.02.80)

Médias
ajustadas2

Orthene
Orthene+ Melaço
Sevin
Sevin + Melaço
Melaço
Testemunha

600
300 + 3000

1000
500 + 3000

3000
O

1,926
2,369
2,030
2,244
3,016
2,665

1,627
1,948
1,346
1,652
2,865
3,081

1,499 a
1,594 a
1,244 a
1,613 a
3,054 b
3,167 b

D.M.S. 1,398

1 Teste de Tukey [p .;;;0,05) com dados transformados para V x + 0,5.

2 Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferenças significativas entre si.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A análise de covariância foi utilizada nestes ensaios pela sua propriedade em
comparar médias ajustadas e que, no presente caso, foram corrigidas em função da
situação real de cada parcela experimental, no que se refere ao dano já estabelecido
na lavoura, por ocasião da instalação dos experimentos.

o intervalo semanal entre pulverizações provocou uma sobreposição de inse-
ticidas nas plantas, evidenciando, assim, uma tendência na aproximação dos valores
entre os tratamentos, embora ocorressem diferenças estatisticamente significativas
entre as parcelas tratadas com inseticidas e as testemunhas. No primeiro ensaio,
evidenciou-se que Orthene, a 150 g i.a.(ha, e Sevin, a 1.000 g i.a./ha, não foram tão
eficientes quanto os demais tratamentos, nas condições do experimento, principal-
mente em comparação com os tratamentos Hamidop e Orthene, em doses mais ele-
vadas. Já no segundo ensaio, observou-se um efeito benéfico na adição de melaço
aos inseticidas, posto que tanto Orthene quanto Sevin, aplicados na metade da dose
e em mistura com este produto, foram tão eficientes quanto às doses completas
aplicadas sozinhas. Embora ocorressem indícios de sinergismo entre este produto
e os inseticidas em questão, não se evidenciou nenhuma propriedade inseticida do
melaço quando aplicado sozinho.
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EFEITO DA CULTIVAR E DO lOCAL SOBRE O NfVEl
DE DANO DE PENTATOMIDAE EM SOJA

O. Link '
V. Estef anel '

O.S. dos Santos?

RESUMO - Em sete locais do Rio Grande do Sul, foram instalados experimentos
para avaliar o comportamento de dez cultivares de soja, na safra 1972/73.

Do rendimento de grãos de cada parcela, retiraram-se cinco amostras de
100 g cada uma, para determinação da percentagem de grãos danificados pelo ata-
que de pen t~torrúdeos.

Houve comportamento diferencial quanto ao nível de dano nos grãos, tanto
entre locais como entre cultivares.

Os maiores danos ocorreram em Santa Maria. As cultivares de ciclo médio e
tardio foram as mais danificadas, enquanto as de ciclo precoce sofreram os menores
danos.

O tipo de solo onde foram instalados os ensaios aparentemente não influiu na
intensidade de danos.

EFFECT OF CULTIVAR ANO LOCATION ON OAMAGE LEVEL BY
PENTATOMIDAE ON SOYBEAN

ABSTRACT - The experiments were carried out at seven localities of the State of
Rio Grande do Sul, Brazil, during the crop season 1972/73. Ten varieties were
tested. From each variety 20 sarnples of 100 9 was taken and the percentage of
damage by stink bugs was assessed.

Oifferences in the levei of damage were observed both among varieties and
local ities.

The greatest percentage of damaged seeds occurred at Santa Maria. The
most affected varieties were the medium and late varieties whereas the early ones
presented the least account of damage.

Apparently there was no effect of the soil type upon the levei of damage.

I Eng'?Agr'?, Professor-Adjunto do Departamento de Defesa Fitos-sanitária, Centro de Ciências
Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. CEP 97100, Santa Maria, RS.

2 Eng'?- Agr'?, Professor-Adjunto do Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais
da Universidade Federal de Santa Maria.
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INTRODUÇÃO

A família Pentatomidae engloba os principais pervejos-pragas da soja no Rio
Grande do Sul.

A ação dos pentatomídeos afeta o rendimento e a qualidade dos grãos da soja
(Duncan & Walker 1968, Link et al. 1971 e 1973, Link & Costa 1974, Yeargan
1977, Costa & Link 1977a e b),

Tem sido verificado que as cultivares de soja apresentam comportamento di-
ferenciado em relação ao dano causado por pentatomídeos (Link et alo 1971 e
1973, Costa & Link 1977a e b, Jones Junior & Sullivan 1978).

Procurando verificar o comportamento das cultivares de soja em relação ao
ataque de pentatomídeos, em diversos solos e locais do Rio Grande do Sul, foi
realizado o presente estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

Em sete locais do Rio Grande do Sul, foram instalados ensaios para avaliar o
comportamento de dez cultivares de soja, na safra 1972/73. O delineamento experi-
mental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições (Santos & Vieira 1975).

Durante o estádio de formação de vagens, foi efetuada, no mínimo, uma cole-
ta em cada experimento, para determinação da densidade populacional e composi-
ção da fauna de pentatomídeos.

Do rendimento de grãos de cada parcela, foram retiradas cinco amostras de
100 g cada uma, para a determinação da percentagem de grãos danificados pelo
ataque de pentatomídeos. Os grãos foram separados em duas catagorias, com ou
sem ataque de percevejos. O dano dos pervejos foi identificado de acordo com
Duncan & Walker (1968) e Link et alo (1971 e 1973).

RESULTADOS

Durante o transporte das coletas de infestação dos pentatomídeos, houve mis-
tura das amostras, não permitindo a compração dos dados entre as cultivares. A
densidade populacional dos pentatomídeos variou de local para local sem diferen-
ças estatísticas.

A população coletada compreendeu 90% de Nezara viridula (Linnaeus 1958)
e 5% de Piezodorus guildinii (Westwood 1837); os outros 5% ficaram distribuídos
entre Dichelops spp., Acrosternum spp., Edessa spp. e Euschistus spp.
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Os valores de grãos danificados por cultivar e por local acham-se nas Tabelas
1 e 2, respectivamente.

TABELA 1. Dano causado por pentatom Ideos em dez cultivares de soja, em seta locais do Rio
Grande do Sul, safra 1972/73.

Cultivar Percentagem de grãos danificados

Bragg
Bossier
Hardee
Santa Rosa
Bienville
IA5-3
IAS-1
IA5-2
Curtis
Planalto

53,47 a*
51,01 a
49)3 a
48,68 ab
43,86 ab
37,22 abc
34,66 abc
24,83 bc
18,09 c
16,33 c

* Tukey a 5%.

TABELA 2. Efeito do local do ensaio sobre o nlval de dano de pentatomldeos em dez cultiva-
res de soja. safra 1972/73.

Local Percentagem média de grãos manchados

Santa Maria (solo São Pedra)
São Vicente do Sul (solo Santa Maria)
Santa Maria (solo Vacacaí)
Santa Maria (solo Santa Maria)
Alegrete (solo Cruz Alta)
Jaguari (solo São Pedra)
Itaqui (solo São Borja)

55,94 a*
50,72 ab
48,86 ab
36,13bc
30,18 c
23,96 c
18,73 c

*Tukeu a 5%.

DISCUSSÃO

A fauna encontrada nos diferentes locais, durante a safra 1972/73, foi similar
em espécies àquela constatada por Costa & Link (1974), diferindo tão-somente nos
percentuais, o que já era esperado, ocorrendo uma predominância maior de N
viridula sobre as demais.

81



A cultivar Bragg destacou-se como a mais danificada, similar aos resultados
obtidos nos Estados Unidos por Jones Junior & Sullivan (1978).

As cultivares de ciclo médio e tardio sofreram os maiores danos, concordando
com Lin & Costa (1974). Segundo estes autores, as cultivares de ciclo precoce geral-
mente escapam às maiores infestações, embora possam ser grandemente danificadas
(Costa & Link 1977a e b, Jones Junior & Sullivan 1978).

o tipo de solo, sobre os quais foram instalados os experimentos, em vista dos
resultados obtidos, muito pouco ou nada afetou na intensidade de danos dos perce-
vejos, provavelmente pela não existência de diferença estatística entre as populações
coletadas.

CONCLUSÕES

Os dados obtidos permitem concluir:

I. Em Santa Maria, ocorreram maiores danos de pentatomídeos que em ou-
tros locais.

2 A cultivar Bragg foi a que sofreu maiores danos nos grãos, causados por
percevejos, e a Planalto foi a menos afetada.

3 Há um comportamento diferencial entre as cultivares quanto à percentagem
de grãos danificados, sendo as de ciclo médio e tardio, em geral, as mais prejudica-
das.

4 O tipo de solo, onde foram instalados os experimentos, aparentamente não
influiu na intensidade de danos.
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ESTUDO DA BIOLOGIA E DANOS DE LAGRIA VILLOSA
(COLEOPTERA: LAGRIIDAE) EM SOJA

G.L. Villas Bôas1

RESUMO - Com os objetivos de verificar-se a interação entre o inseto Lagria villosa,
"Idi-Amin", e a planta de soja, e de estudar alguns aspectos de sua biologia, méto-
dos de amostragem e preferência alimentar, foram conduzidos ensaios em gaiolas
de campo, durante a safra 1978/79, e em laboratório, nas safras 1977/78 e 1978/
79, em Londrina, PR.

Testaram-se quatro níveis de população de L. villosa, O, 15, 30 e 60 insetos
adultos por metro de fileira de soja, e os resultados não apresentaram diferenças
estatísticas em relação à testemunha, para rendimento de grãos.

As posturas foram realizadas no solo, com um número médio de 256,2
ovos, e o inseto completou seu ciclo (de ovo a adulto) em 50-55 dias.

Observou-se o parasitismo por Hyalomyodes brasiliensis (Diptera: Tachinidae)
em 15% dos adultos coletados no campo.

A preferência alimentar de adultos e larvas, em laboratório, foi nitidamente
por folhas em decomposição.

1 Eng<;tAgr9,Pesquisador da EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSO), Caixa
Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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BIOLOGY ANO OAMAGE OF LAGRIA VILLOSA (COLEOPTERA:
LAGRIIOAE) TO SOYBEANS

ABSTRACT - In order to verify the relationship between the insect Lagria vil/asa
(Idi-Amin) and the soybean plant, and to study some aspects of its biology, methods
of survey, and food preferency, experiments were conducted using field cages,
during the agricultura I year 1978/79, and in the laboratorv, in the years 1977/78
and 1978/79, at Londrina, PR.

It were used four population levels of L. vil/asa: O, 15, 30 and 60 adult insects
per meter of soybean row. There were no significant differences in the yield, for
those plants submitted to those insect populations.

The eggs were deposited on soil surface, with an average of 256,2 eggs. The
insect complected its life cilce from egg to adult in 50 to 55 days.

It has been observed a parasitism by Hyalomyades brasiliensis (Oiptera:
Tachinidae). Fifteen percent of the adults collected in the field were affected by
parasito

The adults and larvae has showed food preference for leaves in decomposi-
tion, in the laboratory study.

INTRODUÇÃO

A espécies Lagria villosa, de introdução recente no Brasil, foi citada pela pri-
meira vez no Estado do Espírito Santo, em 1975 (Pacheco et al. 1976), tendo rece-
bido algumas denominações populares, como "Capixabinha" ou "Idi-Amin", Segun-
do Spilman (1978), é de origem africana e apenas ocasionalmente causa sérios
danos às plantas cultivadas.

Este inseto é citado, por muitos autores, como praga de diversas culturas,
como café, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja, sorgo, trigo, abacaxi e
banana; hortaliças, pastagens, jardins e vasos ornamentais (Morstatt 1912, 1912a
e 1913; Pacheco et aI. 1976; Paulini et al. 1976; Robbs et aI. 1976;Nova praga ...
1977; Nakano et alo 1977; Naves & Becker, 1978; Temes et al 1978 e Link et aI.
1980).

No café, o adulto foi encontrado alimentando-se de matéria seca, das minas
do bicho-mineiro Perileucoptera coffeella, das lesões de cercospora, de-flores secas e
frutos. As larvas se alimentam do caule de mudas recém-plantadas (paulini et alo
1976). Ainda em café, Robbs et aI. (1976) admitem a possibilidade de L. villosa
auxiliar a transmissão de bactérias para cafeeiros sadios.
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Em mandioca, verificou-se o prejuízo diretamente na haste, onde o inseto da-
nifica a gema (Temes et al. 1978).

Para a soja, Link et al. (1980) relataram que, em condições de excessiva umi-
dade e solo encharcado, no final da maturação, os adultos subiram nas plantas e
atacaram a nervura central dos legumes e a casca lateral, causando um dano direto
estimado em 4%.

No entanto, a maioria dos autores concorda em afirmar que mesmo havendo
algum tipo de dano, este seria irrelevante, mesmo às culturas de grande expressão
econômica (Nakano et al. 1977; Naves & Becker 1978; Spilman, 1978 e Link et
al. 1980).

o objetivo desse trabalho foi o de verificar se L. vil/asa causa danos à soja,
e estudar alguns aspectos de sua biologia e hábitos alimentares.

MATERIAIS E MÉTODOS

o experimento foi instalado em gaiolas de campo (2 m x 2 m x 1,20 m)
com soja da cultivar Santa Rosa, em Londrina, PR, na Safra 1978/79. O delinea-
mento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro tratamentos e
oito repetições. Foram testados quatro níveis de população de L. villosa: testemu-
nha (O), 15,30 e 60 insetos adultos por metro de fileira de soja. Foram colocados
nas gaiolas no início de desenvolvimento de vagens (R3) e deixados até a colheita
(Rs)' Semanalmente, substituíram-se os insetos, de maneira a manter constante o
nível inicial de infestação de cada tratamento. Os danos foram avaliados pelo ren-
dimento de grãos da cultura.

As amostragens foram realizadas semanalmente, de novembro a meados de
abril, em soja cv Santa Rosa, utilizando-se os métodos do pano, rede, armadilha de
solo e contagem no solo. Foram efetuadas 12 batidas com a rede, cinco com o
pano e cinco contagens de solo em 2 metros lineares, totalizando 10 metros para
cada caso. As armadilhas de solo, em número de cinco, foram deixadas por um
período de 24 horas.

Os estudos de biologia e hábitos alimentares foram desenvolvidos em labora-
tório, à temperatura de 240 ± 20C, umidade relativa média de 60% e fotoperíodo
de 13 horas/luz. As posturas foram obtidas de fêmeas coletadas no campo. Diaria-
mente separavam-se as larvas recém-nascidas, individualizando-as em placas de Pe-
tri, com papel de filtro umedecido e folhas de soja. Observações diárias eram
feitas para se determinar a amplitude e a duração média dos estádios de desenvol-
vimento.

Para determinar a razão sexual e o parasitismo, coletaram-se ao acaso adultos
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no campo, que eram testados e posteriormente mantidos em criação no laboratório.

Testou-se também, em laboratório, a criação de larvas de L. villosa, com dieta
artificial, usando-se mucilagem de frutos de café, ágar e substância bacteriostática,
conforme Suplicy Filho (1978).

A preferência alimentar foi testada para adultos e larvas, com folhas em de-
composição, folhas verdes e vagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Danos

Verificou-se que todos os níveis de população testados não diferiram da tes-
temunha, quanto ao rendimento de grãos (Tabela 1), quando os insetos adultos
estiveram presentes sobre as plantas de soja, no período de desenvolvimento de
vagens à colheita.

TABELA 1. Rendimento médio de soja infestada e não infestada com adultos
de L. vil/asa, em gaiolas, no campo. EMBRAPA-CNSPSO, Londrina,
PR. 1981.

Na de insetos/m Rendimento médios' (g/2 rn]

o
15
30
60

734,04 a
756,65 a
746,00 a
738,71 a

• Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente a 5% pelo teste
de Duncan.

As sementes colhidas foram analisadas em relação às doenças, verificando-se
que a porcentagem de sementes atacadas por microorganismos nos tratamentos foi
semelhante à testemunha, não se verificando a transmissão de doenças pelo inseto,
como ocorre no café (Robbs et aI. 1976).

Dos quatro métodos testados, o do pano foi o que melhor amostrou os adul-
tos de L. villosa, embora os picos de captura, com a rede, tenham sido maiores,
provavelmente devido ao grande acamamento apresentado pela cultura cv Santa
Rosa, que impediu um desempenho adequado do método do pano na coleta de
adultos (Fig. I). A rede, embora tenha amostrado um número maior de adultos, foi
o método que acusou por último sua presença na cultura (Fig. 2). Essa baixa efi-
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ciência inicial, na coleta de adultos, poderia ser explicada pela baixa altura das
plantas, no início das coletas, que deve ter tornado menos eficiente o método da
rede. Os dois métodos, pano e rede, foram ineficazes para capturas de larvas de
L. villosa, em decorrência de seus hábitos comportamentais, de permanecerem no
solo, sob folhas secas.

..j

o·
Z

6

• Adulto

D Larva

12
E
o

Rede Pano Contagem
solo

Armadilha'
de solo

Métodos de amostragem

FIG. 1. Comparação de métodos de amostragem para captura de adultos e larvas de L. vil/asa
CNPSo, Londrina, PR. 1979 .

• NO L. villasa/5 armadilhas.

As contagens de solo e as armadilhas de solo não se mostraram eficientes,
pois os números amostrados, tanto de larvas como de adultos, são diretamente
proporcionais às manchas de população do inseto, que ocorrem no solo, tornando
a estimativa da população bastante irreal (Fig. 2).

Adultos de L. villosa, coletados pelo método do pano, ocorreram na cultura
a partir de 7 de dezembro, até à colheita (Fig. 2), sendo que a maior abundância
estacional ocorreu em princípios de fevereiro, atingindo 30 adultos/Lu metros.

Biologia

Em 22 posturas de L. villosa, o número médio de ovos por postura foi de
256,2, com amplitude de 50 a 558 ovos, menor que a média encontrada por Naves &
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FIG. 2. Incidência estacional de adultos de L. vil/asa, coletados pelos diferentes métodos de
amostragem. CNPSo, Londrina, PR. 1979.
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Becker (1978), de 350 ovos na primeira postura, e por Pacheco (1978), 326,3. O
período de incubação dos ovos foi, em média, de 5,3 dias, semelhante a Pacheco
(1978), (5,7 dias).

Para Naves & Becker (1978), existem seis estádios larvais, e a duração do
ciclo de ovo a adulto é de 51 dias, em média. Neste trabalho, não pudemos confir-
mar o número de estádios, pois, de um total de 400 ovos individualizados, nenhum
atingiu o estádio adulto. Apenas um exemplar chegou até o oitavo estádio, morren-
do no 77? dia após a eclosão. Provavelmente a individualização de larvas afetou o
desenvolvimento, ocorrendo ainda um problema de ordem alimentar, pois o alimen-
to oferecido, folha verde, não deve ter fornecido condições adequadas de sobrevi-
vência, devendo ter influído inclusive no número e duração dos estádios, aumentan-
do-Os. Em larvas mantidas agrupadas e alimentadas com folhas secas e material em
decomposição, verificou-se um período larval de 40 a 45 dias, passando por um pe-
ríodo de pupa, no solo, de 3 a 4 dias, completando o ciclo em 50-55 dias.

Com dieta artificial, feita com mucilagem dos frutos do café, as larvas morre-
ram nos primeiros estádios.

A razão sexual, verificada em 450 adultos, foi de 1: 1.

Hábitos

As posturas são realizadas no solo, de preferência em locais abrigados, debai-
xo de cascas e folhas secas, ou mesmo em cavidades no solo, igualmente verificado
por Naves & Becker (1978) e Pacheco (1978). São depositados em forma de "cacho
de uva", agrupados em massa, e apresentam uma coloração amarelada. As larvas,
inicialmente claras, com muitos pelos, escurecem poucas horas após sua emergência,
permanecendo preta por toda a fase larva!.

O parasitismo por Hyalomyodes brasiliensis, (Diptera: Tachinidae) foi obser-
vado em 15% dos adultos coletados no campo. Esse mesmo parasita ocorre em São
Paulo (Guimarães 1978), Brasília (Naves & Becker 1978) e Minas Gerais (Oliveira &
Nogueira, 1977).

A preferência alimentar de adultos e larvas de L. villosa foi nitidamente folhas
em decomposição ou áreas necrosadas, igualmente verificado por Pierozzi Junior
& Garcia (1980). Apenas na falta destas, ou esporadicamente, se alimentaram, em
laboratório, de folhas verdes e vagens. Verificamos, conforme Pacheco (1978),
que o consumo alimentar é pequeno embora o inseto seja polífago. Segundo Guima-
rães (1978) e Link et al. (1980), em anos chuvosos os adultos do inseto preferem as
partes verdes das plantas. Em nosso trabalho, realizado em ano com alta precipita-
ção pluviométrica, esse fato, em condição de gaiola, não se verificou.
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CONCLUSÕES

Nas condições do estudo, e pelas observações em outros anos, na cultura de
soja, verificou-se que L. villosa não pode ser considerada praga da soja, não se ex-
cluindo, todavia, a possibilidade de, em condições adversas e extremas, vir a sê-Io,
razão pela qual não deve ser recomendado controle químico para combater a popu-
lação desse inseto.

o consumo alimentar é pequeno, embora o inseto seja polífago. Tem prefe-
rência por materiais secos, áreas necrosadas ou em decomposição.
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ESTUDO DAS NINFAS DE PENTATOMíDEOS (HETEROPTERA)
QUE VIVEM SOBRE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL):

11 - DICHELOPS (NEODICHELOPS) FURCATUS
(FABRICIUS, 1775)

J. Grazia!
M.C. Dei Vecchio?

C.T. Teradaira '
Z.A. Harniro"

RESUMO - No presente trabalho, são descritas e ilustradas as ninfas dos cinco está-
dios de Dichelops (Neodichelops) furcatus (Fabricius, 177 5).

STUDIES ON NINFS OF PENTATOMIDS (HETEROPTERA)
WHICH INHABITSOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) FIELDS:
11- DICHELOPS (NEODICHELOPS) FURCATUS (FABRICIUS, 1775).

ABSTRACT - A study of the five instars of Dichelops (Neodichelops) furcatus
(Fabricius, 1775) is offered as an aid to its taxonomic identification. The external
morphological characters of nymphs are described and ali instars are figured.

INTRODUÇÃO

Dando continuidade ao estudo da morfologia das ninfas de pentatomídeos
que vivem sobre soja, neste trabalho, enfocou-se a espécie Dichelops (Neodichelops)
furcatus (Fabricius, 1775).

Em Grazia et alo (1980), foram estudadas as espécies Piezodorus guildinii
(Westwood, 1837) e Euschistus heras (Fabricius, 1798).

D. furcatus tem sido registrada sobre soja em São Paulo, Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul (Galileo et alo 1977; Gastal & Galileo 1976; Panizzi & Srnith
1976; Costa & Link 1974 e Grazia 1978).

1 Dept~ Zoologia, UNICAMP, São Paulo; Bolsista do CNPq; (endereço atual Dept~ Zoologia,
UFRGS, Av. Paulo Gama s/n9, 90000 - Porto Alegre, RSl.

2 Pesquisador da EMBRAPA, à disposição do Instituto Biológico, Seçãode Controle Biológico
das Pragas,Caixa Postal 70, CEP 13100, Campinas, SP.

3 Dept~ de Zoologia, UN ICAMP; estagiária.

4 Instituto Biológico; Chefe da Seçãode Controle Biológico das Pragas.
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Costa & Link (1977) analisaram os danos causados a duas variedades de soja,
considerando quatro espécies de pentatomídeos, urna delas sendo D. furcatus.

Grazia (1978) estabeleceu os critérios para distinção de duas espécies muito
próximas, que ocorrem sobre soja no sul do Brasil - D. furcatus e Dichelops mela-
canthus (Dallas, 1851), incluindo-as, juntamente com outras duas espécies, no novo
subgênero Neodichelops.

MATERIAL E MÉTODOS

As ninfas foram criadas em laboratório durante os meses de março e abril de
1980. As fêmeas que originaram a população de laboratório foram coletadas na Es-
tação Experimental de Campinas, do Instituto Biológico de São Paulo. As coletas
foram efetuadas sobre soja de diferentes variedades.

Os exemplares foram colocados em mangas de vidro fechadas com tela de
nylon. Para substrato de postura foi oferecido vagens e folhas de soja e, para alimen-
tação, vagens. Foram obtidas posturas nas vagens, folhas, telas e no algodão úmido
que envolvia as folhas.

Após a eclosão dos ovos, as ninfas eram mantidas no mesmo vidro durante os
1o e 2<? estádios. Após a segunda muda, as ninfas eram individualizadas em vidros
separados, forrados de papel-filtro e fechados com tampa plástica perfurada.

As observações foram feitas diariamente e o alimento era substituído a cada
dois dias.

Os frascos contendo as ninfas foram mantidos em estufa, onde a temperatura
variou de 260 a 31oC, e a umidade relativa de 55% a 90%.

Os dados sobre coloração basearam-se em exemplares vivos. De cada estádio
foram retirados alguns exemplares e fixados em álcool 70%, para os estudos de mor-
fologia e confecção das ilustrações. As medidas estão expressas em milímetros e
correspondern à média e respectivas amplitudes de cinco exemplares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ovo: por ocasião da postura apresentaram coloração verde-clara, brilhante. À
medida que amadureciam, iam se tornando verde acinzentados, surgindo por trans-
parência os dois pontos vermelhos que correspondem aos olhos. Entre os olhos, e
mais na periferia do ovo, observou-se a estrutura em "T" de coloração negra, que
corresponde ao ruptor ovi.
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1? Estádio (Fig. 1 B):

Forma ovalada; comprimento total 1,67 (I ,58 - 1,84); maior largura ao nível
do 39 segmento abdominal; largura do abdome 1,14 (1,08 - 1,2).

Coloração geral ocre ou castanho-escura na cabeça, tórax, placas medianas e
laterais; patas e antenas castanho-averrnelhadas; antenas com anéis apicais mais cla-
ros nos três primeiros artículos; abdome arnarelo-esverdeado, com pontuações e
manchas avermelhadas. Um linha mediana longitudinal amarelada na metade basal
da cabeça e tórax; as formas mais escuras apresentam nítidas pontuações no tórax
e na cabeça, sobre a faixa longitudinal amarelada.

Cabeça cônica, em vista frontal (Fig. lB), com o clípeo nitidamente ultra-
passando as jugas. Comprimento da cabeça 0,57 (0,52 - 0,61); largura 0,71 (0,69-
0,72); distância interocular 0,5 (0,46 - 0,54). Olhos vermelhos, ocelos ausentes. An-
tenas cobertas por pelos curtos; 49 artículo fusiforme, pouco maior que o 29 e 39
reunidos. Comprimento dos artículos antenais: I, 0,08 (0,08 - 0,09); II, 0,14 (0,12-
0,18); 1Il, 0,14 (0,13 - 0,17); IV, 0,38 (0,35 - 0,39). Rostro de coloração castanho-
média, atingindo o meio do 29 segmento abdominal; comprimento do rostro 0,89
(0,77 - 1,03).

Comprimento do pronoto 0,18 (0,15 - 0,21); largura 1,02 (0,98 - 1,06).

Abdome: espiráculos ventrais presentes do 29 ao 79 segmento; um par de
tricobótrios presentes do 39 ao 79 segmento. Placas medianas em número de 5,
as três anteriores com coberturas das glândulas odoríferas.

Tíbias cilíndricas.

2? Estádio (Fig. 2):

Forma ovalada, mais aguçada na região anterior. Comprimento total 2,38
(2,25 . 2,57); largura ao nível do 39 segmento abdominal 1,56 (I,41 - 1,7), bem
maior do que a largura ao nível do pronoto 1,240,11 - 1,34).

Coloração geral castanho-clara com pontuações ferrugíneas grosseiras sobre
a cabeça e o tórax, na região dorsal. Antenas e patas ferrug íneo-averrnelhadas; meta-
de anterior dos fêmures de cor amarelada.

Cabeça cônica, com o clípeo alargado no ápice, nitidamente ultrapassando as
jugas. Margens laterais do cl ípeo e das jugas de coloração ferrugínea. Base da cabe-
ça com seis linhas longitudinais ferrugíneas; as situadas junto aos olhos pouco mais
espessas que as medianas; cabeça ventralmente ferrugínea. Comprimento da cabeça
0,69 (0,61 . 0,75); distância interocular 0,55 (0,52 - 0,58). Antenas com o 49 artí-
culo maior que o 29, este maior que o 39; o 19 com quase a metade do comprimen-
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to do 29. Comprimento dos artículos antenais: 1,0,17 (0,14 - 0,2); 11, 0,35 (0,34-
0,37); III, 0,3 (0,29 - 0,31); IV, 0,53 (0,46 - 0,56). Rostro: comprimento 1,42
(1,32 - 1,5); coloração amarelada com o ápice enfuscado, atingindo o ápice do 39
segmento abdominal.

1a
0,1 mm

FIG. 1A. Dichelops (Neodíchelops) furcatus (Fabricius, 1775), vista frontal da cabeça, 19 está-
dio.
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FIG. 1B. Dichelops (Neodichelops) furcatus (Fabricius, 1775), vista dorsal do 19 estádio.

Tórax: comprimento do pronoto 0,32 (0,30 - 0,36); noto com manchas ferru-
gíneas, além de pontuações grosseiras; um par de amplas manchas no mesonoto; li-
nhas mais ou menos espessas e irregulares nas margens posteriores do pró, meso e
metanoto. No lado ventral do tórax e junto à margem lateral dos segmentos estão
presentes duas faixas longitudinais ferrugíneas, intercaladas por faixas amareladas
onde se situam duas ou três pontuações ferrugíneas; a metade interna das pleuras,
ou pouco mais, é totalmente ferrugínea; esterno de coloração avermelhada.

Abodome com máculas estriadas vermelhas, placas laterais incolores limitadas
por uma faixa ferrugínea; placas medianas ferrugíneas, de cor amarela as aberturas
das glândulas odoríferas.

Tfbias dorsalmente aplainadas; 1/2 anterior dos fêmures de coloração amare-
lada.

39 Estádio (Fig. 3):

Coloração geral castanho-esverdeada; cabeça e tórax com pontuações casta-
nho-escuras. De aspecto semelhante ao do estádio anterior, porém, maior. Compri-
mento total 4,59 (4,24 - 4,86); maior largura ao nível do 39 segmento abdominal;
largura do abdome 2,83 (2,61 - 3,07).
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2

0,1 mm

FIG.2. Dichelops (Neodichelops) furcatus !Fabricius, 1775), vista dorsal do 2~ estádio.
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Cabeça com uma mancha castanha escura lateralmente aos olhos e uma faixa
irregular na base; pontuações da base da cabeça maiores que as demais. Comprimen-
to da cabeça 1,01 (0,84 - 1,09), largura 1,14 (1,08 - 1,17), distância interocular
0,76 (0,73 - 0,78). Face ventral da cabeça ou totalmente ferrugínea ou de coloração
castanho-clara, com pontuações ferrugíneas. Antenas com coloração geral castanho-
-clara com reflexos avermelhados; 4? artículo pouco maior que o 20

, de coloração
ferrugínea, exceto num anel basal; 29 artículo maior que o 39. Comprimento dos
artículos antenais: I, 0,24 (0,22 - 0,26); Il, 0,65 (0,6 - 0,72); III, 0,5 (0,48 - 0,53);
IV, 0,76 (0,73 - 0,82). Rostro atingindo as coxas do 39 par de patas, comprimento
2,21 (2,12 - 2,28).

Pronoto: comprimento 0,54 (0,51 - 0,57); largura 2,0 (1,78 - 2,15). Pronoto
com um esboço das cicatrizes. Mesonoto e, às vezes, o metanoto, com um par de
manchas castanho-escuras. Tórax dorsalmente coberto por pontuações ferrugíneas,
ventralmente como descrito para o 29 estádio, apenas com um maior número de
pontuações ferrugíneas.

Abdome, na face dorsal, com manchas castanho-averrnelhadas, estriadas; pla-
cas laterais com 3 a 4 pontuações; placas médias amareladas com manchas castanho-
-escuras adjacentes às aberturas das glândulas odoríferas sobre a 2~ e 3~ placas; área
restante das placas médias coberta de pontuações ferrugíneas; pontuações grossei-
ras, avermelhadas, dispostas ao redor das placas medianas.

Patas castanho-claras com reflexos avermelhados; metade anterior dos fêrnu-
res nos dois primeiros pares e 2/3 do 39 par de coloração amarelada. Tíbias aplaina-
das em toda a sua extensão.

49 Estádio (Fig_ 4):

Tamanho igual a uma vez e meia o do estádio anterior. Coloração geral esver-
deada; abdome castanho com manchas estriadas avermelhadas ou castanho-averrne-
lhadas. Pontuações ferrugíneas sobre a cabeça e tórax, sendo maiores junto às mar-
gens laterais do tórax.

Comprimento total 6,93 (6,37 - 7,36); largura abdominal 3,85 (3,69 - 4,09)
ainda predominando sobre a largura do pronoto 3,5 (3,34 - 3,66).

Cabeça com as jugas ultrapassando em muito o c1ípeo e nitidamente aguçadas,
embora esta tendência já ~e observasse desde o 21? estádio. Comprimento da cabeça
1,59 (1,49 - 1,79), quase' igual à largura 1,59 (1,56 - 1,66). Distância interocular
1,07 (1,03 - 1,1). Antenas amareladas, 49 artículo enfuscado; 29 artículo antenal
pouco maior que o 49. Comprimento dos artículos antenais: I, 0,4 (0,37 - 0,44);
lI, 1,14 (1,07 - 1,2); III, 0,78 (0,74 - 0,8); IV, 1,07 (1,03 - 1,1). Rostro atingindo
as coxas do 39 par de patas; comprimento 3,15 (3,11 - 3,18). Pronoto com as cica-
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trizes bem evidenciadas, comprimento 0,93 (0,91 - 0,98), largura 3,5 (3,34 - 3,66).
Tórax, no lado ventral, com uma dupla linha ferrugínea no limite do terço externo
dos segmentos e um ponto negro junto à base das coxas, o restante dos segmentos
cobertos por pontuações negras. Margem posterior do mesonoto bisinuada, forman-
do, de cada lado, as pterotecas que não ultrapassam o metanoto.

3
O.2mm

FIG. 3. Oichelops (Neodichelops) furcatus (Fabricius, 1775), vista dorsal do 3~ estádio.
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Abdome, ventralmente, com uma série de pontuações amarelo-esverdeadas, na
margem posterior dos segmentos, mais nítidas nos terços laterais do abdome. Esta
característica está presente nos adultos. Placas laterais limitadas por uma faixa
ferrugínea, tendo no meio de 6 a 9 pontuações.

Patas amareladas com pontuações avermelhadas.

O.2mm

FIG.4. Oíchelops (Neodíchelops) furcatus (Fabricius, 1775), vista dorsal do 4Ç> estádio.

'100



59 Estádio (Fig. 5):

Coloração geral castanho-esverdeada, com pontuações castanho-escuras na ca-
beça, pronoto, pterotecas, escutelo, placas medianas e placas laterais. Abdome com
pontuações avermelhadas, às vezes, concentradas no meio, ao redor das placas me-
dianas. Lado ventral esverdeado, pronoto com pontuações castanho-escuras; mar-
gem posterior dos segmentos abdominais com pontuações amareladas dispostas em
série. Antenas amareladas com o último segmento enfuscado.

Forma ovalada. Comprimento total 9,42 (8,93 - 9,94); maior largura ao nível
dos números; largura do pronoto 5,24 (4,25 - 5,71); largura do abdome 4,89 (4,32-
5,43).

Cabeça: comprimento 2,2 (2,06 - 2,4); largura 1,99 (1,86 - 2,05); distância in-
terocular 1,24 (1,15 - 1,29); jugas ultrapassando, em muito, o clípeo, aguçadas na
extremidade, com as margens externas ferrugíneas. Antenas com o 29 artículo ni-
tidamente maior que os demais; 39 e 49 quase iguais. Comprimento dos artículos
antenais: I, 0,57 (0,53 - 0,59); lI, 1,8 (1,61 - 1,89); rn, 1,14 (1,04 - 1,21); IV, 1,27
(1,07 - 1,35). Manchas ocelares presentes. Rostro: comprimento 4,11 (3,98 - 4,28).

Pronoto com os úmeros projetados em sem i-círculos; margens ântero-laterais
serrilhadas; região dos calos nitidamente demarcadas; comprimento 1,5 (1,44 -
1,55). Pterotecas e escutelo bem desenvolvidos, encobrindo o metanoto, as pterote-
cas quase atingindo a margem posterior do 39 urotergito; comprimento das pterote-
cas 2,54 (2,41 - 2,69).

Placas laterais do abdome às vezes limitadas por uma faixa amarelada.

Diagnose Diferencial:

As ninfas de D. furcatus se aproximam muito das de E. heras e, de maneira
geral, separam-se das de P. guildinii pelas características apontadas em Grazia et alo
(1980), para separar as espécies estudadas naquele trabalho.

No 19 estádio, torna-se bastante difícil separar D. furcatus de E. heras, po-
rém, predomina na primeira a coloração geral esverdeada; E. heros apresenta colora-
ção mais amarelada ou castanho-clara. Outra diferença encontra-se no tamanho do
rostro: em D. furcatus, atinge o meio de 29 uroesternito e, em E. heras, atinge a
margem posterior do 39.

No 29 estádio, a diferença básica está na presença de seis linhas longitudinais
ferrugíneas na base da cabeça de D. furcatus, além da forma das jugas que nesta es-
pécie já se apresentam nitidamente aguçadas, enquanto que em E. heros são nitida-
mente arredondadas no ápice, porém, em ambas espécies, ainda mais curtas que o
clípeo;
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A partir do 39 estádio, pode-se distinguir facilmente D. furcatus de E. heras
pela forma das jugas que, além de se apresentarem aguçadas no ápice, ultrapassam
nitidamente o cIípeo. Esta corresponde a uma das características diagnósticas para
o gênero Dichelops.

02mm

FIG.5. Dichelops (Neodichelops) furcatus (Fabricius, 17751, vista dorsal do 51? estádio.
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INCIDÊNCIA ESTACIONAL DE PRAGAS SECUNDÃRIAS
DA SOJA NO CENTRO-SUL DO PARANÃ

B.B. dos Santos)
L.A. Foerster '

I. RESUMO - Foi realizado um levantamento das pragas secundárias da soja em dois
campos, em Ponta Grossa é-Castro, Paraná, no ano agrícola de 1975/76.

Diabrotica speciosa (Germar 18:?4) (Coleoptera, Chrysomelidae) foi a espécie
mais abundante e ocorreu durante todo o ciclo da soja, com incidência maior em
Ponta Grossa, durante a floração.

1 Aluno do Curso de Pós-Graduação em Entomologia, Departamento de Zoologia - UFPR, Cai-
xa Postal 3034, CEP 80000 - Curitiba, PR. Bolsista do CNPq.

2 Professor-Adjunto do Departamento de Zoologia - UFPR, Pesquisador do CNPq.
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Larvas de Spodoptera eridania (Cramer 1782) (Lepidoptera , Noctuidae) ocor-
reram a partir do desenvolvimento das vagens, com aumento populacional em mea-
dos de março até abril.

Os geometrídeos tiveram maior ocorrência no final da cultura, e a espécie
Urbanus proteus (Linnaeus 1758) (Lepidoptera, Hesperiidae) foi pouco encontra-
da.

SEASONAL ABUNDANCE OF SECONDARY INSECT PESTS OF SOYBEAN
IN SOUTHERN PARANÁ

ABSTRACT - A survey was carried out in two soybean fields in Ponta Grossa and
Castro, Paraná, to evaluate the seasonal incidence of secondary insect pests during
1975/76.

Diabrotica speciosa (Germar 1824) (Coleoptera, Chrvsornelidae] was the most
abundant species and occurred throughout the sovbean cvcle, with higher popula-
tions in Ponta Grossa during flowering.

Larvae of Spodoptera eridania (Cramer 1782) (Lepidopter a, Noctuidae)
occurred from pod-development on, with higher numbers in March and April.

The geometrids were more abundant at the end of the growing season, and
Urbanus proteus (Linnaeus 1758) (Lepidoptera, Hesperiidae) was hardlv found.

INTRODUÇÃO

Muitas espécies são consideradas pragas secundárias de soja no Brasil, princi-
palmente insetos das ordens Lepidoptera e Coleoptera (Panizzi et a!. 1977).

Adultos de Diabrotica speciosa (Germar 1824) (Coleoptera, Chrysomelidae)
são encontrados em todos os períodos de desenvolvimento da soja, com picos mais
elevados em janeiro e fevereiro (Corrêa et a!. 1977, Guillén 1977, Panizzi & Ferrei-
ra 1978 e Rodini & Grazia 1979).

Corrêa (1975), realizando experimentos em Ponta Grossa, PR, encontrou
poucas larvas de Spodoptera eridania (Cramer 1782) (Lepidoptera, Noctuidae), mas
coletou grande número desta espécie nos meses de março e abril, em outras planta-
ções no local.

No Paraná. são citadas seis espécies de geometrídeos em soja. Em Ponta Gros-
sa, Corrêa & Srnith (1975) verificaram sua ocorrência durante abril e maio. Levan-
tamentos fei tos em Londrina e Palotina, por Panizzi & Ferreira (1980), mostraram
que larvas de geometrídeos ocorreram a partir do enchimento e desenvolvimento
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das vagens, com pico máximo na maturação da soja. No mesmo trabalho, foi consta-
tada uma ressurgência acentuada de lagartas de geometr ideos em parcelas tratadas
com inseticidas, onde o número total de larvas coletadas, durante todo o ciclo da
soja, foi cerca de duas vezes superior à quantidade encontrada em parcelas não-tra-
tadas.

A lagarta cabeça-de-fósforo, Urbanus proteus (Linnaeus I 7 5~) (Lepidoptera ,
Hcsperiidae ). tem ocorrido em baixos números na cultura de soja, no Paraná (Cor-
rêa 1975) e em São Paulo (Williams et ai. 1973).

Este trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência estacional de pragas
secundárias da soja no centro-sul do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante a safra de 1975/76, estabeleceram-se dois campos experimentais,
isentos de inseticidas, em Ponta Grossa e Castro. Em Ponta Grossa, foi utilizada
uma área de 10 ha , semeada com soja da cultivar Mineira, em 15 de dezembro, e
em Castro, a cultivar Viçoja foi semeada em novembro, numa área de 5 ha.

As amostragens foram feitas semanalmente, em cinco pontos de cada cam-
po, através do método do pano (Shepard et al. 1974). O número de insetos era
registrado em fichas, juntamente com o estágio de desenvolvimento da soja, de
acordo com a escala de Fehr et al. (1971).

RESULTADOS

Os insetos mais comuns foram D. speciosa, S. eridania, Geometridae e U.
proteus.

D. speciosa

Os adultos de D. speciosa foram encontrados em todo o ciclo da soja (Fig. 1),
apresentando três picos distintos e maior abundância no mês de fevereiro, em am-
bos os campos. Em Ponta Grossa, esta espécie foi mais abundante que em Castro,
atingindo 37 insetos por 10 metros de fila, durante a floração.

S. eridania

Em Ponta Grossa, as larvas ocorreram a partir de março, no enchimento das
vagens, porém foram mais abundantes em Castro, onde ocorreram a partir de feve-
reiro, no desenvolvimento das vagens, com picos populacionais em março e abril
(Fig.2).
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Geometridae

As larvas desta farrulía ocorreram de fevereiro a abril, nos dois campos
(Fig. 3), tornando-se mais comuns no final do enchimento das vagens e maturação,
havendo maior incidência no campo localizado em Castro.
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U. proteus

Esta espécie não foi observada em Castro, aparecendo apenas em duas amos-
tragens, em número de uma larva por 10 m de fila, no mês de março, em Ponta
Grossa.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A incidência de adultos de D. speciosa em todo o ciclo da soja, com maior pi-
co em fevereiro, tanto em Ponta Grossa como em Castro, concorda com os dados
encontrados por Corrêa et a!. (1977), Guillén (1977), Panizzi & Ferreira (1978) e
Rodini & Crazia ( 1979), embora neste experimento eles também tenham sido ob-
servados em números consideráveis nos meses subseqüentes.

A maior ocorrência de S. eridania, nos meses de março e abril, está de acordo
com o relato de Corrêa (1975) quando se encontrou grande número de larvas na-
queles meses em Ponta Grossa. Seu aparecimento, em fevereiro, em Castro, e no
mês de março, em Ponta Grossa, pode ser explicado pela diferença na época de
plantio da soja nos dois campos. Sua ocorrência, a partir do desenvolvimento das
vagens, pode acarretar problemas à soja, quando ocorrer aumento excessivo da po-
pulação, através do desequilíbrio ecológico.

o baixo número de larvas de geometrídeos e a maior incidência no final da
cultura mostram sua pouca importância na lavoura da soja, como já postulado por
Panizzi & Ferreira (J 980). Embora neste trabalho não houvesse a preocupação de
identificar as espécies de geometrídeos e sim de considerá-Ias como um grupo, é de
se esperar que estas sejam as mesmas encontradas em Ponta Grossa por Corrêa &
Smith (1975) e Panizzi & Ferreira (1980), em Palotina e Londrina.

U. proteus foi uma espécie pouco encontrada em soja e este experimento
confirmou as informações de Corrêa (1975) e Williams et alo (1973), de que ela
ocorre em pequenos números em soja.

Os dados obtidos mostraram a baixa ocorrência destes insetos na soja, atestan-
do a pequena importância dada a eles como pragas desta cultura. Assim, os progra-
mas de manejo de pragas, efetuados atualmente nas lavouras de soja, contribuem
para que estas pragas se mantenham em números diminutos, enquanto que o uso
indiscriminado de inseticidas poderá ocasionar surtos destes inseto!'. como constata-
do por Panizzi & Ferreira (1980), através da diminuição pelo controle natural, prin-
cipalmente de S. eridania, cujas lagartas podem aparecer a partir de épocas críticas
do desenvolvimento da soja, pois, além de folhas, elas podem alimentar-se das vc-
gens desta leguminosa.
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OCORRÊNCIA DOS PRINCIPAIS INSETOS-PRAGAS
DA SOJA E SEUS INIMIGOS NATURAIS,

EM SANTA HELENA DE GOIÃS, GO

P.C.N. do Prado!
H.F. da Cunha!

A. L. da Silva!

RESUMO - Tendo em vista a expansão da cultura da soja no Estado de Goiás,
faz-se necessário o conhecimento das principais pragas da soja, bem como de seus
inimigos naturais, para que se procedesse a um controle racional e efetivo.

Foram feitas coletas nos anos agrícolas de 1977/78, 1978/79 e 1979/80, no
Campo Experimental de Santa Helena de Goiás, GO (EMGOPA).

As principais pragas constatadas foram: Anticarsia gemmatalis (Hubner,
1818), Pseudoplusia includens (Walker, 1857), Diabrotica speciosa (Germ., 1824),
Cerotoma sp, Piezodorus guildinii (West., 1837), Euschistus heros (Fabr., 1798) e
Nezara viridula (L., 1758).

Quanto aos inimigos naturais, foram determinados: Nomuraea rileyi (Farlow)
Samson, Entomophtora sp., Nabis spp, Geocoris spp, Callida sp, aracnidae, der-
maptera e virus do tipo Poliedrose nuclear.

ABUNDANCE OF THE MAIN SOYBEAN INSECT-PESTS
AND THEIR NATURAL ENEMIES IN SANTA HELENA DE GOIÃS, GO

ABSTRACT - According to the soybean crop expansion in Goiás State, the
necessity of knowledge about principal soybean pests and its natural enemies were
donne in order to proceed an effective and racional control about them.

Collects were donne during the 1977/78, 1978179 and 1979/80 planting
season in the Santa Helena de Goiás experimental field (EMGOPA), Goiás.

The principal pests were found: Anticarsia gemmatalis (Hubner, 1818),
Pseudoplusia includens (Walker, 1857), Diabrotica speciosa (Germ., 1924), Ceroto-
ma sp, Piezodorus guildinii (West., 1837), Euschistus heras (Fabr., 1798), and
Nezara viridula (L., 1758), and the natural enemies: Nomuraea rileyi (Farlow)
Samson, Entomophtora sp, Nabis spp, Geocoris spp, aracnidae, dermaptera and a
nuclear polyhedrosis virus (NPV).

1 Eng<?_Agr<?, Pesquisador da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA), Rua 58
n<? 94, C.P. 49.
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INTRODUÇÃO

A ocorrência estacional e os principais insetos-pragas da soja têm sido estuda-
dos por vários autores, desde que houve uma expansão desta cultura no Brasil.

Heinrichs & Silva (1975), estudando os níveis de populações de A. gematalis
e P. includens, verificaram que a maior incidência destas pragas ocorre na segunda
quinzena de janeiro e que o declínio repentino destas é devido principalmente ao
ataque do fungo N. rileyi.

Segundo Corrêa et ai. (1977), a ocorrência de A. gemmatalis e P. includens,
no norte, é principalmente no mês de janeiro, e, no sul, verifica-se no mês de fe-
vereiro. Ainda Corrêa et al. (1977) determinaram que o N. viridula foi o percevejo
predominante, exceto em Santa Helena de Goiás, GO, sendo que, nesta região, o
P. guildinii foi encontrado em maior nível populacional.

Para Panizzi et ai. (1977), o principal inseto desfolhador da soja é a A.
gemmatalis, ocorrendo em Goiás, Mato Grosso, até ao Rio Grande do Sul; para
insetos sugadores citam o N. viridula e P. guildinii, também com a mesma distri-
buição.

De acordo com Panizzi (1978), o maior pico populacional de A. gemmatalis
ocorreu na segunda quinzena de dezembro, havendo, logo a seguir, um declínio
na população, motivado principalmente pelo fungo N. rileyi, enquanto que, para
P. includens, a maior densidade foi verificada no período de enchimento de vagens,
embora tenha atingido níveis máximos de apenas 3 lagartas/mo Para percevejos, ve-
rificaram que há uma variação quanto ao local de ocorrência, mas o ataque sempre
se verifica no final do ciclo da soja.

Santos et al. (1978) determinaram a ocorrência significativa de A. gemmatalis,
no período de enchimento de vagens, e verificaram que a incidência do fungo N.
rileyi é diretamente proporcional à abundância de larvas no campo. P. includens fo-
ram encontradas em níveis inferiores e não foram observadas larvas infectadas pelo
fungo N. rileyi. Quanto aos percevejos, suas ocorrências foram verificadas a partir
do enchimento de vagens, sendo que o N. viridula foi o mais abundante.

Segundo Lorenzato et al. (1979), a população de insetos coletados com rede
foi superior a coletada por pano, e.que a rede captura melhor os insetos voadores
e saltadores.

Quanto às doenças e inimigos naturais, Heinrichs & Silva (1975) verificaram
que o controle de A. gemmatalis é feito principalmente pelo fungo N. rileyi, com
80% de efetividade. Dentre os inimigos naturais, citam: o Voria ruralis (Tns), o
Michrocharops bimaculata (Ashmead) e o Meteorus sp.
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Segundo corrêa et al. (1977), as larvas de A. gemmatalis e P. includens são
atacadas pelo fungo N rileyi, pelas larvas de A. gemmatalis, bem como a predação
pelo Nabis sp, Geocoris sp. Orius sp, e ainda por aranha.

Para Santos et ai. (l978), as larvas de A. gemmatalis são controladas pelo fun-
go N rileyi e ainda verificaram que as aranhas foram as predadoras mais comuns, se-
guidas por Nabis spp.

Hoffmann et al. (l979) determinaram uma infestação do fungo N rileyi, na
ordem de 49% em A. gemmatalis, e 33%, em P. includens. Quanto ao parasitismo
em larvas de A. gemmatalis, verificaram que apenas 1% estava parasitado por
Michrocharops sp.

A cultura da soja apresenta uma gama variável de insetos, tanto benéficos
como maléficos. A soja vem sendo cultivada em áreas cada vez maiores em Goiás,
principalmente no sudoeste goiano. E, com o objetivo de estudar a ocorrência e
abundância estacional dos principais insetos-pragas da soja e seus inimigos naturais,
determinar a incidência dos principais patógenos, infectando pragas da soja, e de-
terminar as curvas fenológicas dos principais insetos-pragas da soja, para a utilização
mais criteriosa dos métodos de amostragens, desenvolveu-se este experimento, em
Santa Helena de Goiás.

MATE R IAL E MÉTODOS

o presente trabalho foi desenvolvido no Campo Experimental de Santa Hele-
na, GO (EMGOPA), durante as safras de 1977/78, 1978/79 e 1979/80, utilizando
uma área de aproximadamente 6.000 m", semeada com soja da cultivar UFV-l, no
ano de 1977/78, IAC-2, no ano de 1978/79, e IAC-6, no ano de 1979/80.

As amostragens foram feitas semanalmente, através do método do pano, em
6 pontos casualizados, no campo, e através da rede de varredura, CO:,l 10 grupos de
25 redadas, sendo estas efetuadas de forma cruzada sobre uma fila de soja. Os inse-
tos coletados foram contados e tabelados no laboratório.

Simultaneamente, foram coleta das 25 larvas de A. gemnuztalis e 25 larvas de
P. includens, para a determinação de parasitóides e doenças. Estas larvas foram le-
vadas ao laboratório, e as observações foram feitas de 2 em 2 dias.

RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A. gemnuztalis

Nos três anos de coleta, esta praga se apresentou como sendo a mais impor-
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tante, devido aos danos causados, e, principalmente, ao grande número de larvas
coletadas, coincidindo estas observações com as de Corrê a et alo (1977); Morosine
(1977); Panizzi et alo (1978) e Santos et aI. (1978). No ano agrícola de 1977/78,
o número de larvas foi inferior aos anos subseqüentes, apresentando-se em maior
abundância no estágio de desenvolvimento de vagens. Para os anos agrícolas de
1978/79 e 1979/80, o número de larvas chegou a atingir até 342 por amostragem,
sendo que a maior ocorrência populacional foi nos estágios de floração, até o de-
senvolvimento de vagem (Fig. 1). De um modo geral, os dados apresentados neste
trabalho não são concordantes com os de Corrê a et alo(1977); Panizzi et aI. (1978)
e Santos et aI. (1978), que também determinaram períodos diferentes para os maio-
res índices populacionais. Estas variações se devem provavelmente à época de
semeadura de experimentos, bem como da variedade usada.

P. includens

Observando as Fig. 1 e 2, verifica-se que o nível populacional de P. inclu-
dens foi inferior aos de A. gemmatalis, fato este igualmente observado por Corrêa
et aI. (1977); Panizzi et aI. (1978) e Santos et alo(1978). O número máximo encon-
tr.ido foi de 9 larvas por amostragem no ano agrícola de 1977/78, quando foi verifi-
cado sua ocorrência durante todo o ciclo da soja. No ano agrícola de 1978/79, o ní-
vel populacional foi bastante reduzido e, em 1979/80, ocorreu apenas um pico, no
período de floração, sendo que, durante o período de desenvolvimento de vagens,
não foram coletados P. includens. Este nível baixo de população se deve provavel-
mente pelo fungo N. rileyi, que mostrou uma elevada incidência em larvas desta
espécie, concordando com os dados apresentados por Corrê a et alo(1977) e Panizzi
(1978), mas são discordantes os dados apresentados por Santos (1978), quando
afirma não ter encontrado larvas de P. includens infectadas por este fungo.

P. guildinii

Esta praga ocorreu com maior abundância nos anos agrícolas de 1977/78 e
1978/79. As observações coincidem com as de Corrêa et alo (1977), no entanto,
no ano agrícola de 1979/80, E. heras foi observado com maior freqüência (Fig. 8).
Dos três anos agrícolas, o período de maior ocorrência verificou-se a partir do en-
chimento de vagens, cujos dados estão de acordo com Panizzi et aI. (1978) e San-
tos et aI. (1978). No entanto, no ano agrícola de 1978/79, o número de percevejo
foi superior aos demais, alcançando 272 espécimens para ninfas e 173 adultos; isto
quando amostrados com rede de varredura (Fig. 3,4 e 5).

E. heras

Este inseto ocupa o segundo lugar em importância dentre os sugadores de
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vagens, cevido, evidentemente, ao grande número encontrado, chegando, em
1977/78 e 1978/79, próximo a P. guildinü, e apresentando em maior quantidade
em relação a este no ano agrícola de 1979/80 (Fig. 6, 7 e 8) Contudo, nos três
anos agrícolas, o período de maior ocorrência observado foi o de enchimento de
vagens, até à maturação dos grãos; isto nos anos agrícolas 1977/ 78 e 1978/79,
sendo que, no ano agrícola de 1979/80, ocorreu desde a época do desenvolvimento
de vagens até ao enchimento.

N viridula

Observando as Fig. 4, 5, 7, 8, 9 e 10, verifica-se que a população de N viridu-
Ia é inferior em relação às espécies de P. guildinii e E. heras, coincidindo com Cor-
rêa et a\. (1977). Verifica-se que o período de maior ocorrência está localizado en-
tre o enchimento de vagens até à maturação; isto nos anos agrícolas de 1978/79 e
79/80, com um pico em enchimento e outro em maturação de vagem. Estas obser-
vações concordam com as de Panizzi et a\. (1978) e Santos et a\. (1978). Entretan-
to, no ano agrícola de 1977/78, N viridula não foi expresivo, apresentando apenas
dois exemplares com rede de varredura.

INIMIGOS NATURAIS

Dentre os inimigos naturais, nabídeos e geocorídeos foram os predadores de
maior ocorrência em todos os levantamentos, o que também foi verificado por
Corrêa et a\. (1977) e Panizzi et al. (1978). Nos anos agrícolas de 1977/78 e 78/79,
predominou nabídeo, enquanto que, em 1979/80, geocorídeo foi mais freqüente
(Fig. 11 a 16). Nos três anos agrícolas, os predadores oscilaram com as pragas,
com exceção do mês de março em 1979/80.

A incidência de fungo N rileyi foi bastante expressivo no controle de A.
gemmatalis, nos três anos agrícolas, com 44%, 65% e 54% de efetividade, fato
igualmente observado por Heinrichs & Silva (1975), Corrêa et ai. (1977) e
Panizzi et a\. (1979). N rileyi foi também eficiente no controle de P. includens,
Porém em menor proporção, concordando com Corrêa et a\. (1977) e Hoffmann
et ai. (1979). Apesar ria eficiência de N rileyi no controle de P. includens, obser-
vando as Tabelas 1, 2 e 3, verifica-se que o vírus de Poliedrose Nuclear controlou
P. includens mais eficientemente, isto nos anos agrícolas de 1977/78 e 79/80.
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FIG. 11. Ocorrência de inimigos naturais em soja, em Santa Helena de Goiãs, no ano agrícola
de 1977/78.
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TABELA 1. Ocorrência de parasitos e doenças em Anticarsia gemmatalis e Pseudoplusia includens, em Santa Helena de Goiás, no
ano agricola 1977/78.

Data de coleta
Doenças

14/01 19/01 27/01 03/02 09/02 16/02 24/02 04/03 11/03 Total %

Nomuraea 03 14 04 06 02 03 25 23 80 43,96
Virus 08 01 01 01 03 01 01 02 18 9,89
Entomophtora 13 03 07 01 04 28 15,38
Morte por causa 01 01 0,55
desconhecida
Pupa 04 18 03 19 11 55 30,22

Nomuraea 08 01 03 05 10 13 05 02 06 53 26,24
Vírus 08 15 10 07 11 08 18 05 15 97 48,02
Entomophtora 05 01 02 01 09 4.45
Meteorus 01 01 0,49
Morte por causa 03 08 06 17 8.42
desconhecida
Pupa 01 05 11 04 01 02 01 25 12,38



TABELA 2. Ocorrência de parasitos e doenças em Anticarsia gemmatalis e Pseudoplusia includens, em Santa Helena de Goiás, no
ano agrlcola 1978/79.

Data de coleta
Doenças

02/02 08/02 14/02 21/02 02/03 08/03 16/03 22/03 29/03 Total %

Nomuraea 19 07 17 19 07 24 15 18 02 128 65,3
Virus 01 18 05 05 08 08 04 49 25,0
Entomophtora 01 10 01 01 13 6,6
Morte por causa
desconhecida
Pupa 05 01 06 3,1

Nomuraea 01 05 13 01 01 06 05 01 33 55,9
Vírus 04 04 07 01 02 01 19 32,2
Entomophtora
Morte por causa 01 01 01 03 5,1
desconhecida
Pupa 01 01 01 01 04 6,8
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TABELA 3. Ocorrência de parasitos e doenças em Anticarsia gemmatalis e Pseudoplusia includens, em Santa Helena de Goiás, no
ano agrlcola 1979/80.

Doenças
18/01 25/01

Data de coleta

01/02 08/02 22/02 Total %

06 25 20 59 53,6
01 04 08 7,3
01 05 06 5,4

01 01 0,9

14 36 33.7

01 10 17,9
19 26 46,4
01 03 5,4

05 8,9

03 12 21,4

Nomuraea
Virus
Entomophtora
Morte por causa
desconhecida
Pupa

Nomuraea
Vrrus
Entomophtora
Morte por causa
desconhecida
Pupa

03
02

10

08
01

02

08

05
01

12
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06
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03
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PERCEVEJOS-PRAGAS DA SOJA NO NORTE DO PARANA:
ABUNDANCIA EM RELAÇAO A FENOLOGIA

DA PLANTA E HOSPEDEIROS INTERIVjEDIARIOS

B.S.C. Ferreira'
A.R. Panizzi2

RESUMO - Estudou-se a abundância estacional dos principais percevejos-pragas da
soja na região Norte do Estado do Paraná, incluindo as espécies Piezodorus guildi-
nii (Westwood 1837), Nezara viridula (Linnaeus 1758) e Euschistus heras (Fabri-
cius 1794) durante as safras 1978/79 e 1979/80. Observou-se que sua ocorrência
em soja abrange o período de meados de novembro até meados de maio, ocorren-
do em maior número em março-abril. Em geral, as cultivares de ciclo precoce es-
caparam aos danos dos percevejos, e parcialmente as de ciclo médio, o que não
ocorreu com as de ciclo semi-tardio e tardio.

A espécie P. guildinii foi a primeira a aparecer e colonizar a soja, sendo que
N. viridula e E. heras apareceram posteriormente, ocorrendo a última em menor
abundância. Adultos desses percevejos e ninfas de 5? instar de N. viridula foram ob-
servados durante todo o ano. Ovos das três espécies foram encontrados esporadica-
mente em soja, a partir de meados de dezembro, ocorrendo até início de maio.
Geralmente as ninfas das três espécies iniciaram a colonização do campo de soja a
partir do final de dezembro em populações baixas, sendo sua presença difícil de ser
detectada e foram encontradas até meados de maio, quando completaram a quarta e
última geração em soja.

Em ensaio conduzido em 1976/77 observou-se nas plantas das primeiras se-
meaduras uma maior incidência de percevejos do que em plantas da mesma cultivar
semeadas mais tarde. A maior abundância ocorreu nas cultivares de ciclo tardio,
onde se concentrou a última geração. Após a colheita da soja, os percevejos migra-
ram para as plantas hospedeiras, onde permaneceram até o ciclo seguinte da cultu-
ra. Em levantamento realizado em 1978, encontraram-se doze hospedeiros de P.
guildinii, dez hospedeiros de N. viridula e três de E. heras, incluindo plantas nativas
e cultivadas.

I Bióloga, Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) - EMBRAPA, Caixa Postal 1061, CEP
86100, Londrina,PR.

2 Eng?-AgrO, CNPSo - EMBRAPA, Londrina, PR.
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SOYBEAN STINK BUGS IN NORTHERN PARANÁ:
ABUNDANCE IN RELATION TO PLANT PHENOLOGY

ANO INTERMEDIATE HOSTS

ABSTRACT - Seasonal abundance of major stink bug pests of soybeans, including
Piezodorus guildinii (Westwood 1837), Nezara viridula (Linnaeus 1758), and Eus-
chistus heras (Fabricius 1794), was studied in the North region of Paraná state,
during 1978/79 and 1979/80 seasons. They occurred in soybean from mid Novem-
ber to mid May, being more abundant during March-April. In general, early
maturity varieties escaped from stink bug damage. As the time for maturity increas-
ed, a corresponding damage was observed, being the late maturity varieties the
most damaged.

P. guildinii was the first species to appear and colonize the soybean field,
followed by N. viridula and E. heras, with the last one being the least abundant.
Adults of N. viridula, P. guildinii and E. heras and 5th-instar nymphs of N. viridu-
Ia were observed during ali year. Eggs of the three species were sporadically found
from mid December to early May. Generally, nymphs of ali three species started
colonizing the soybean field and low populations by the end of December and were
found until mid May, when they reached the 4 th and last generation on soybean.

Early planted soybeans showed higher populations of stink bugs than did
later plantings, withi n the same variety; the population was highest on late maturity
varieties, upon which concentrated the last stink bug generation. Immediatly after
harvesting the insects moved to other host plants where they remained until the
next soybean season. Ina survey conducted during August and September of 1978,
P. guildinii, N. viridula and E. heras were found on 12, 10, and 3 plants,
respectively, which served as intermediate hosts for these species.

INTRODUÇÃO

Os percevejos são as principais pragas da soja no Brasil. Existem mais de
15 espécies de pentatomídeos (Panizzi & Ferreira dados não publicados) que
constituem um complexo de sugadores nocivos à soja do qual as espécies Neza-
ra viridula (L.) Piezodorus guildinii (West.) e Euschistus heras (F.) são as mais
importantes. Muitas informações são disponíveis, incluindo espécies mais comuns
(Bertels & Ferreira 1973; Corseuil et aI. 1973; Heinrichs 1976 e Panizzi et ai.
1977), época crítica de ataque e/ou níveis de danos econômicos (Link & Costa
1974; Galileo 1977; Vicentini & Jimenez 1977 e Panizzi et al.·1979), além da
incidência de parasitas e/ou predadores (Panizzi & Smith 1976; Gastal 1977; Fer-
reira 1980 e Ferreira 1981). Isso tem permitido elaborar uma recomendação de co-
mo manejar essas pragas e efetuar um controle racional. Entretanto, há uma necessi-
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dade crescente de se reunir as informações sobre o complexo percevejo e procurar
analisá-Ias como um todo, a fim de se estabelecer um programa de manejo mais efi-
ciente.

Nesse trabalho, procurou-se adicionar ao conhecimento do problema percevejo
em soja o estudo do comportamento das populações, por espécie, durante a época
de cultivo da soja, a influência da época de semeadura na abundância das espécies
(relação inseto-planta hospedeira), e a incidência das populações no período de en-
tressafra nas diferentes plantas hospedeiras.

MATERIAL E MÉTODOS

A abundância populacional dos percevejos foi estudada em soja de ciclo pre-
coce ('Davis'), médio ('Bossier'), semi-tardio ('IAS4') e tardio ('UFV-l') através de
amostragens semanais durante todo o ciclo da cultura, nas safras 1978/79 e 1979/
80, na região norte do Paraná. Para a coleta dos insetos, utilizou-se o método da re-
de varredura sobre uma única fila de soja, efetuando-se 20 redadas por amostra.

Em outro experimento instalado em Londrina, PR, em 1976/77, observou-se
a densidade populacional de percevejos em relação à época de semeadura em soja
cultivar Bragg, semeada em três épocas (27/10, 27/11 e 27/12). A população dos
percevejos foi amostrada semanalmente em parcelas de 10m x 20 m através do mé-
todo da rede; a varredura foi feita por 10 redadas repetidas cinco vezes em cada par-
cela, anotando-se para cada amostragem os estádios de desenvolvimento da soja, se-
gundo os critérios de Fehr et aI. (1971).

Em seis locais próximos a Londrina foram feitos levantamentos semanais da
ocorrência de percevejos em plantas nativas e cultivadas, no período de 9 de agosto
a 13 de setembro de 1978. Na coleta, usou-se o guarda-chuva entomológico e a rede
de varredura, registrando-se o número e a freqüência das várias espécies de perceve-
jo nos diferentes hospedeiros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na região Norte do Estado do Paraná ocorrem diferentes situações que deter-
minam o comportamento da população de percevejos na cultura da soja. Em culti-
vares de ciclo precoce, a população de percevejos foi muito baixa, não chegando a
causar problema (Fig. 1). À medida que a soja vai amadurecendo, tornando-se
inatrativa para a alimentação e a reprodução, verificou-se que há uma perfeita
migração para as cultivares mais tardias. A população cresceu a partir do período de
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FIG. 1. Relação fenológica entre os estágios da cultura da soja de diferentes ciclos e as princi-
pais espécies de percevejos-pragas no norte do Paraná. EMBRAPA-CNPSo. Londrina,
PR, 1981.
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desenvolvimento de vagens, causando problemas sérios para a cultura no enchimen-
to de grãos. Vários autores referem-se a aumentos na população de percevejos, a
partir do período de formação de vagens (Costa & Link 1974; Corrêa et al. 1977 e
Galileo et al. 1977). A maior densidade populacional ocorreu no período de matu-
ração da soja, fato esse observado por Panizzi & Smit (1976) na região de Ponta
Grossa, PR, na safra 1973/74, e Corrêa et al. (1977) para os locais Santa Helena de
Goiás, GO, Londrina, PR e Cruz Alta, RS. Verificou-se que há uma concentração
desses insetos na soja mais tardia e, quando esta termina seu ciclo, ocorre a disper-
são dos percevejos para os hospedeiros intermediários. A população da última
geração decresceu devido ao alto índice de parasitismo causado especialmente por
dípteros taquinídeos e microhimenópteros e se manteve baixa no período da
entressafra, permanecendo diluída nas plantas hospedeiras até setembro, quando
então começou a colonizar a soja em outubro-novembro.

A população de percevejos, constituída na região norte do Paraná especial-
mente pelas espécies Nezara viridula (L.) Piezodorus guildinii (West.) e Euschistus
heros (F.) ocorreu na soja desde novembro até meados de maio, apresentando-se em
maiores concentrações em abril-maio (Fig. 2). Nota-se que as cultivares de ciclo pre-
coce servem de substrato para a oviposição dos primeiros percevejos migrantes (co-
lonizadores) da vegetação nativa. Como normalmente a população permanece baixa
com a conseqüente não-aplicação de inseticida pelos agricultores, essas cultivares
precoces constituem-se em locais de multiplicação, causando, conseqüentemente,
uma maior ocorrência nas cultivares de ciclo mais longo. P. guildinii foi a primeira
espécie a aparecer na soja, ocorrendo desde novembro até final de abril, enquanto
N. viridula e E. heros apareceram posteriormente em baixas populações na soja pre-
coce (Fig. 2). Segundo Santos et aI. (1979), para a região Centro-Sul do Paraná, a
ocorrência dos primeiros percevejos em soja se verificou bem mais tarde, final de
fevereiro, concordando, entretanto, que a presença da espécie P. guildinii na soja
ocorreu mais cedo que N. viridula.

Na cultivar de ciclo médio houve predominância do percevejo verde, N. viri-
dula, ocorrendo as outras duas espécies em níveis reduzidos. Na soja semi-tardia,
a população desses percevejos atingiu números elevados, ocorrendo maior abundân-
cia de N. viridula que alcançou até 90 percevejosj20 redadas no final do ciclo. Nes-
sa soja, a grande concentração de percevejos pode ser explicada pela alta migração
que ocorreu de soja mais precoce que foi colhida em áreas vizinhas, ocasionando
assim um crescimento muito rápido da população, o que não se verificou na soja
tardia, onde a distribuição foi mais uniforme. De um modo geral, a espécie menos
abundante foi E. heras. Esse fato pode ser explicado, em parte, pela baixa ocorrên-
cia de hospedeiros nativos dessa espécie na região (Tabela 1).

Em geral os percevejos foram mais abundantes no final do ciclo da soja, in-
dependente da época de semeadura (Fig. 3). Nas três épocas, os percevejos come-
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TABELA 1. Plantas hospedeiras de percevejos em 10 amostragens (9/8 a 13/9/78) em seis locais próximos a Londrina, PR. EMBRAPA-

CNPSo. 1981.

---- ----------
Total de percevejos

Farruua Gênero-espécie Nome comum

PG NV A EH
._- - - -

Violaceae Anehietea sstuteris cipó-suma 1 (1) • O O O
Hyban thus atropurpures apanha-saia 2 (2) O O O

Sapindaceae Serjania fuseifolia cipó-tirnbó 23 (7) O 1 (1) O
Leguminosae Cajanus eajan guandu .* 15 (1) O O

Crota/aria sp. crotalaria O 11 (2) O O
Amarantaceae Pfaffia panieu/ata 20 (3) 3 (2) 1 (1) O
Gr arnmeae Triticum aestivum trigo O 2 (1) O O
Lauraceae Neetandria sp. canela 10 (2) 3 (2) O 2 (1)

Ranunculaceae Cternetis dioiea var. brasiliensis cipó cruz O O 1 (1) 1 (1)

Cac raceae Peircsk Ia ecuteete ora-pr o-nobis 2 (1) O O O
Bignoniaceae Adenocntvmms comusum guaxindiba 12 (2) 1 (1) O O

Pvrosteqie venuste cipó São João 12 (2) 2 (1) 1 (1) O
Nrctaqinaceae Bougainvillea g/abra primavera 2 (1) O O O
Cornpositue Bidens pi/osa picão preto 1 (1) O O O

Hetisnthus annus girassol

Euphorbiaceae Ricinus communis mamona 1 (1) 24 (1) 2 (1) O
Rubiaceae Coffea arabica café O .. O O

------
Número em parênteses refere-se à freqüência de aparecimento do inseto nas 10 amostragens .

•• Constatada a presença apenas.

PG= Piezodorus gui/dinii; NV = Nezara viridula; A= Acrosternum SiJ , r H = Eusehistus heras.
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çaram a aparecer na fase de floração, crescendo acentuadamente no enchimento
de grãos, indo atingir o pico máximo na maturação da soja. Verificou-se uma maior
abundância populacional de percevejos na primeira época de semeadura, embora
esta população não chegasse a causar dano econômico. J ones & Sullivan (1978)
observaram danos por percevejos mais severos em sementes provenientes de so-
ja de primeiros plantios, dentro de cultivares do mesmo ciclo. Nessa sojanotou-se
a ocorrência da espécie P. guildinii desde dezembro, como colonizadores, atingin-
do elevados índices populacionais no mês de fevereiro. Esta espécie foi também a
mais abundante na soja de terceira época, enquanto N. viridula foi mais comum na
segunda época de semeadura. A alta abundância de percevejos na primeira época
deveu-se ao fato da população ter-se concentrado na primeira soja que foi serneada,
enquanto que na segunda e terceira épocas a população se diluiu devido à coincidên-
cia dessas semeaduras com o início do ciclo da cultura.

Na região norte do Paraná, adultos das três espécies de percevejos foram en-
contrados durante o ano todo (Fig. 4), passando o período de inverno especialmen-
te embaixo de cascas de árvores ou outros objetos que Ihes oferecem proteção. Nes-
sa região, N. viridula apresenta uma hibernação parcial e alguns adul tos permanecem
ativos em plantas suculentas.encontrando-se também ninfas dessa espécie durante o
ano todo. Entretanto, ovos de N. viridula não foram observados no período de en-
tressafra, sendo encontrados somente na soja, a partir de meados de dezembro.
A ocorrência de ovos e ninfas de P. guildinii e E. heras correspondem ao período
da safra da soja, não sendo encontrados, após a colheita, em plantas hospedeiras.

Dezessete plantas nativas e cultivadas, pertencentes a treze famílias, foram
identificadas como hospedeiros intermediârios de percevejos da soja. sendo registra-
dos doze hospedeiros para P. guiidinii, dez para N. viridula e três para E. heras (Ta-
bela I). Dos hospedeiros de P.guildinii o cipo-timbó , Serjania fuscifolia foi a planta
que apresentou maior freqüência de ocorrência e maior número desse percevejo, du-
rante o levantamento realizado. Para N. viridula tanto o guandu icajanus cajan) co-
mo a mamona (Ricinus communis) foram os hospedeiros que apresentaram o maior
número de exemplares. A espécie E. heras foi encontrada esporadicamente. Link
(1979) menciona o anjiquinho tAeschynomene rudis) como hospedeiro nativo de
E. heras em Santa Maria, RS. Lopes et aI. (1974) mencionaram 38 hospedeiros de
N viridula c doze P. =nildini! nesse mesmo local.
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PREFERÊNCIA VARIETAL DE BESOUROS
CRISOMELfDEOS EM SOJA

D. Link '
E.C. Costa '

RESUMO . A preferência varietal dos besouros Andrector hybridus (Bechyné
1956) c Diabrotica speciosa (Germar 1824) (Coleoptera Chrysomelidae) foi es-
tudada. em Santa Maria. RS, através do nível de desfolhamento causado em culti-
vares e linhagens de soja.

Na safra 1977/78. o desfolhamento foi determinado, através de uma escala
visual de O (sem ataque destes insetos) a 5 (45% ou mais de desfolhamento), em
26 cultivares de soja. sendo que, na safra 1978/79, este valor foi obtido com o uso
do integrador de área foliar (L1-3000) em 20 cultivares e 10 linhagens de soja. As
densidades de besouros capturados foram correlacionadas com os danos apresen-
tados.

Houve grande variação na intensidade de desfolhamento das cultivares e linha-
gens estudadas.

As cultivares Hardee e Santa Rosa foram as mais danificadas nas duas safras,
enquanto a cultivar Bossier destacou-se como a de menor desfolhamento.

I EngO- AgrO, Prof. Adjunto do Departamento de Defesa Fitossanitária, C.C. Rurais - UFSM,
CEP 97100, Santa Maria, RS.

2 EngO- AgrO, Professor-Assistente, UFSM, Santa Maria, RS.
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A linhagem DF-74/067 foi a menos prejudicada pelo ataque dos besouros.

Houve preferência varietal pelas duas espécies de besouros. As cultivares Har-
dee e Santa Rosa foram as mais infestadas pelos besouros.

VARIETAL PREFERENCE OF CRYSOMELIDAE BEETLES
WHICH ATTACK SOYBEANS

ABSTRACT - Varietal preferences of the beetles, Andrector hybridus (Bechyné
1956) and Diabrotica speciosa (Gerrnar 1824) (Coleoptera, Chrysomelidae) was
studied in Santa Maria, RS, Brazil, by the observation of defoliation and infesta-
tion levels on soybean lines and varieties caused by these two insects.

During the 1977/78 growing season 26 varieties were tested and the defolia-
tion levels were determined by a visual scale that ranged from 0-5 in which O (no
insect attack) and 5 (45% or higher levels of damage). During the 1978/79 growing
season a leaf area integrator was used and 20 varieties and 10 lines were tested. The
number of beetles captured were correlated with the levels of damage observed.

There was a wide range of defoliation levels on the varieties and lines studied.

The variaties Hardee and Santa Rosa were the ones that showed the greatest
levels of damage whereas the variety Bossier was the least damaged.

The line DF-74/067 was the one that had the lowest levei of damage caused
by beetles.

There was a varietal preference by the two species of beetles. The varieties
Hardee and Santa Rosa were the most infested by the beetles.

INTRODUÇÃO

o comportamento de genótipos de soja em relação ao ataque de pragas é da
máxima importância num programa integrado de controle de pragas.

A existência de comportamento diferencial quanto a danos de desfolhamen-
to e morte de plantas causados por lagartas foi verificada, em Santa Maria, por Link
& Tarragó (1974) e Link & Santos (1974).

Link & Costa (1978) observaram que o nível de infestação e de dano de be-
souros crisomelídeos variou com o germoplasma estudado.

Procurando estabelecer, a nível de campo, a densidade populacional de be-
souros infestantes e o desfolhamento causado, foi realizado o presente estudo.
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MATERIAL E MÉTODOS

Na safra 1977/78 foi utilizado o ensaio bioclimático, plantado em solo hidro-
mórfico, composto de 26 cultivares de soja, com três repetições por época, aprovei-
tando-se tão somente a época VI, semeada em 16/01/1978, para a determinação da
área foliar destruída. Este valor foi obtido com a utilização de uma escala visual de
O a 5, sendo O = sem ataque de besouros; 1= 5% de área foliar destruída; 2= 15% de
área foliar destruída; 3 = 25% de área comida; 4 = 35% de desfolhamento e 5 =45%
ou mais de desfolhamento. As notas foram dadas por dois observadores, indepen-
dentemente. A leitura foi feita em 15/04/1978, com as cultivares entre os estádios
Rs e R7 (Fehr et a!. 1971). Nesta safra, o levantamento do nível populacional foi
realizado apenas para determinação das espécies presentes.

Na safra 1978/79, o ensaio de 20 cultivares e 10 linhagens, oriundas de cruza-
mento de material do meio-oeste americano com germoplasma resistente ao besou-
ro-méxicano (Duyn et a!. 1971), semeado em 22/12/1978, em solo hidromórfico,
com quatro repetições, foi utilizado para a obtenção do nível de infestação dos
besouros crisomelídeos e percentagem de área foliar destruída por eles.

A coleta dos besouros foi realizada em 10/3/1979, utilizando-se uma rede de
varredura de 0,38 m de diâmetro de boca e dadas oito redadas sobre as linhas cen-
trais da parcela, de cinco metros de comprimento. Na mesma ocasião, colheram-se,
ao acaso, 30 folhas por parcela. O contorno das folhas foi desenhado em cartolina
branca e, através do integrador de área foliar (LI-3000), obteve-se a área total das
folhas e a colhida.

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente. As percentagens de área
foliar destruída pelos besouros e o nível de infestação foram correlacionados entre
si, na safra 1978/79.

RESULTADOS

Duas espécies de besouro crisomelídeo foram constatadas: Andrector hybri-
dus (Bechyné 1956) e Diabrotica speciosa (Germar 1824). A densidade populacio-
nal capturada na safra 1978/79 acha-se na Tabela 1.

Os valores dos níveis de desfolhamento das safras 1977/78 e 1978/79 acham-
-se nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.

O coeficiente de correlação entre a percentagem de área foliar destruída e o
nível de infestação de A. hybridus foi positivo e altamente significativo:
r = 0,2619 * * , enquanto que não foi obtida correlação entre a área foliar destruída
e o nível de infestação de D. speciosa. Verificou-se que há uma tendência de, au-
mentando a infestação de A. hybridus, aumentar a área foliar comida.
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TABELA 1. Densidade de besouros crisomelfdeos em soja, safra 1978/79, em solo de várzea

(terra de arroz), em Santa Maria, RS.

Cultivares e/ou Andrector bvbridus Oiabrotica speciosa
linhagens Vx Vx~ 0,5

Hardee 4,892 a * 2,627 ab *
Santa Rosa 4,859 a 2,672 a

Missões 4,790 ab 2,444 abc

Davis 4,678 abc 2,1 20 abcdef

IAS·l 4,250 abcd 1,626 abcdef

Prata 4,222 abcd 1,600 bcdef

Bragg 4,214 abcde 1,563 cdef

Bossier 4,1 53 abcdef 1,127 I

Planalto 3,974 abcdelg 2,113 abcdef

DF·74/241 3,740 abcdelg 1,409 cdel

DF·74/245 3,676 abcdefg 1 ,683 abcdef

DF·74/236 3,608 abcdefg 1,184 ef

DF·74/211 3,602 abcdefg 1,217 def

BR·2 3,565 abcdefg 2,062 abcdef

Sulina 3,463 abcdefg 2,171 abcdef
Hood 3,448 abcdefg 2,101 abcdef
Pampeira 3,395 bcdefg 2,432 abc

Paraná 3,384 bcdefg 2,248 abcd

DF·74/105 3,285 cdefg 1,418 cdef

BR·l 3,069 delg 1,709 abcdef

IASA 3,027 defg 1,4 75 cdef

DF·74/170 3,018 defg 2,129 abcdel

DF·74/091 3,011 defg 1,475 cdef

IAS·5 2,848 delg 1,363 dei

BR·3 2,788 defg 1,279 def

DF·74/067 2,741 elg 1 ,855 abcdel

DF·74/203 2,737 fg 1,689 abcdef

IAS·2 2,695 fg 2,201 abcde
Pérola 2,671 9 2,002 abcdef

DF·74/058 2,600 9 1,184 el

C.V. (%) 23,96 33,08

* Duncan a 5%.
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TABELA 2. Nlvel de desfolhamento causado por mastigadores em
26 cultivares de soja, safra 1977/78, em Santa Maria,
RS, (média de três repetições).

Cultivares Escala de danos

JC-5065
Santa Rosa
Hardee
Missões
LC-72-871
JC-5023
IAS-5
LC-73.1
IAS-2
BR-2
Prata
Bragg
Sulina
BR-3
BR-1
LC-72-749
Pampeira
Paraná
Pérola
Planalto
Davis
LC-72-853
Hood
IAS-4
Bossier
IAS-1

4,00 a *
5,00 a
5,00 a
4,67 ab
4,67 ab
4,67 ab
4,33 abc
4,33 abc
4,33 abc
4,00 abcd
4,00 abcd
3,67 bcde
3,67 bcde
3,33 cdef
3,33 cdef
3,33 cdef
3,33 cdef
3,00 defg
3,00 defg
3,00 defg
3,00 defg
2,67 efg
2,67 efg
2,67 efg
2,33 fg
2,00 9

* Duncan a 5%.
O= sem ataque; 1= 5%; 2= 15%; 3= 25%; 4= 35%; 5= 45% ou mais de
área foliar destru (da.

155



TABELA 3. Nlvel de desfolhamento causado por besouros crisomelldeos em 20 cultivares e
10 linhagens de soja, safra 1978/79, em Santa Maria, RS, (média de quatro repeti-
ções).

Cultivar e/ou
linhagem

Progenitores % de área foliar
destru ída

Planalto
Hardee
Santa Rosa
DF·74/091
BR·3
DF·74/236
IAS·1
Bragg
Pampeira
Prata
Davis
IAS-4
IAS·2
BR·2
Missões
Paraná
DF·74/245
Hood
DF·74/241
DF·74/058
Sulina
BR·1
DF·74/211
DF·74/105
DF·74/203
Pérola
DF-74/170
Bossier
IAS-5
DF-74/067

Williams x PI 229.358

16,54 a *
15,29 ab
14,58 abc
14,43 abcd
14,11 abcde
13,57 abcdef
13,37 abcdef
13,24 abcdefg
13,07 abcdefgh
12,61 abcdefgh
12,56 abcdefgh
12,17 abcdefgh
11,94 abcdefgh
11,34 abcdefghi
11,24 abcdefghi
10,42 abcdefghi
9,72 abcdefghi
9,53 bcdefghi
8,58 bcdefghi
8,45 bcdefghi
8,42 bcdefghi
7,92 cdefghi
7,60 defghi
7,44 efghi
7,42 efghi
6,98 fghi
6,40 ghi
6,31 hi
5,03 i
4,62 i

Wayne x PI 229.358

Williams x PI 229.358

Williams x PI 229.358
Williams x PI 229.358

Williams x PI 229.358
Wayne x PI 229.358
Williams x PI 229.358

Cutler 71 x PI 229.358

Williams x PI 229.358

* Duncan a 5%.
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DISCUSSÃO
A utilização de escala de notas, na safra 1977/78, agrupou, no mesmo valor,

intensidades diferentes de desfolhamento, devido à faixa compreendida por cada
nota. A escala foi idealizada para uso rápido a campo, mas, embora de fácil mane-
jo, não aprovou como tal. Os resultados obtidos não justificam a sua recomenda-
ção, no momento.

O comportamento do material estudado variou quanto ao nível de infesta-
ção e quanto fi intensidade de desfolhamento nas duas safras, indicando que hou-
ve uma preferência varie tal destes besouros dentro do material estudado, concor-
dando com Link & Costa (1978).

Quanto ao ciclo das cultivares, precoce, médio ou tardio, aparentemente
não influiu na intensidade de infestação ou no nível de dano, pois estas se distri-
buíram em todas as situações (Tabelas 1, 2 e 3).

As cultivares Santa Rosa, Hardee e Bossier, todas tardias, apresentaram com-
portamento bem diferenciado, destacando-se as duas primeiras como suscetíveis e
a última como resistente, nas duas safras.

Entre as linhagens, oriundas de progenitores com resistência ao besouro-mexi-
cano, destacou-se a DF-74j067 como a menos danificada, provavelmente por ter
herdado este caráter que as suas irmãs utilizadas no ensaio não apresentaram, con-
cordando com Link & Costa (1978).

A correlação entre o nível de infestação de A. hybridus e a intensidade de
desfolhamento concorda com os resultados de Link & Costa (1978), enquanto
que, em relação a D. speciosa, houve divergência em relação aos mesmos autores,
provavelmente devido aos baixos valores de desfolhamento que ocorreram.

CONCLUSÕES
Os dados obtidos permitem concluir que:

1. Houve um comportamento diferenciado no germoplasma estudado, quanto
ao nível de infestação e quanto ao desfolhamcnto causado.

2. As cultivares Hardee e Santa Rosa foram as mais infestadas e as mais desfo-
Ihadas.

3. A cultivar Bossier foi a menos danificada pelos besouros.

4. A linhagem DF-74j067 foi a que sofreu o menor desfolhamento entre as
linhagens.
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PREFERENCIA VARIETAL DA MOSCA-BRANCA,
BEMISIA TABACI (GENNADIUS 1889) EM SOJA

D. l.ink '
E.C. Costa?

RESUMO - Procurou-se verificar a preferência varie tal da mosca-branca, Bemisia
tabaci (Gennadius 1889) (Homoptera, A leyrodidae) , em cultivares e linhagens de
soja, semeadas em solo hidromórfico, em Santa Maria, RS, nas safras 1978/79 e
1979/80.

Para determinação do nível de infestação, coletaram-se 30 folhas por parcela
na safra 1978/79 e uma planta por parcela na safra 1979/80, nos quais foram reali-
zadas as contagens, determinando o número de ninfas e a área foliar. .

1 EngC?-AgrC?,Professor-Adjunto do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências
Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, CEP 97100, Santa Maria, RS.

2 EngC?-AgrC?,Professor-Assistente UFSM, Santa Maria, RS.
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o nível médio de infestação, entre safras, foi quatro vezes maior na safra
1978/79 do que na 1979/80. A intensidade de infestação entre os materiais mais e
menos infestados variou de 100 e de 10 vezes nas safras 1978/79 e 1979/80, respec-
tivamente.

As cultivares Bossier e BR-1 e a linhagem DF-74/105 comportaram-se como
resistentes à mosca-branca.

SOYBEAN VARIETAL PREFERENCE OF THE WHITE FLY,
BEMISIA TABACI (GENNADIUSM 1889)

ABSTRACT - A study was conducted in order to access varietal preferences of the
white fly, 8emisia tabaci (Gennadius 1889) (Homoptera, Aleyrodidae) , on soybean
Iines and varieties seeded in a hydromorphic soil, at Santa Maria, RS, Brazil, during
the 1978/79 and 1979/80 growing season.

The infestation levei was determined by sampling 30 leaves/plot during the
1978/79 season and by sampling one plant/plot during the 1979/80 growing
season and then counting the number of white fly nymphs and measuring the leaf
area.

The average ir.festation levei was four times greater during the first growing
season when compared with the second growing season.

The range of infestation levei between the most and the least infested
material was about 100 during the 1978/79 growing season, and about 10 during
the 1979/80 season.

The varieties Bossier and BR-l and the line DF-74/105 were the most
resistant.

INTRODUÇÃO

o uso de cultivares resistentes a insetos destaca-se como um método eficaz e
de baixo custo para os agricultores (Painter 1951).

Entre os insetos potencialmente daninhos à soja encontra-se a mosca-branca,
B. tabaci, pelos tipos de danos diretos e indiretos que pode causar à cultura.

Rossetto et aI. (1977) e Link et al. (1979) verificaram diferenças no compor-
tamento de germoplasma de soja à infestação deste aleirodídeo. .

Procurando verificar, a campo, o comportamento de cultivares e linhagens de
soja à colonização deste inseto, foi executada esta pesquisa.
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MATERIAL E MÉTODOS

Em solo hidromórfico, no campo experimental do Departamento de Fitotec-
nia, foi instalado um ensaio de soja, em blocos ao acaso, com 30 tratamentos e qua-
tro repetições na safra 1978/79 e outro com 27 tratamentos e sete repetições na
safra 1979/80.

Na safra 1978/79, utilizaram-se as cultivares Bossier, Bragg, BR-1, BR-2,
BR-3, Davis, Hardee, Hood, IAS-1, IAS-2, IAS-4, IAS-5, Missões, Pampeira, Paraná,
Pérola, Planalto, Prata, Santa Rosa e Sulina; na safra 1979/80 foi acrescentada a
cultivar Vila Rica ao grupo.

As linhagens DF-74/058, DF-74/067, DF-74/203, DF-74/236, DF-74/245
(origem: WilÜams x PI 229.358), e DF-74/105 (origem: Wayne x PI 229.358) foram
utilizadas nas duas safras; as linhagens DF-74/170 (origem: Cutler 71 x PI 229.358),
DF-74/211 e DF-74/241 (origem: Williams x PI 229.358) só foram estudadas na sa-
fra 1978/79.

Na safra 1978/79 colheram-se ao acaso, por parcela, dez folhas do terço in-
ferior da planta de soja, dez do terço médio e dez do terço superior; através do in-
tegrador de área foliar (LI-3000) determinou-se a área destas e, com o uso de uma
lupa de 10 x, foram realizadas as contagens de ninfas nestas folhas.

Na safra 1979/80, foi colhida uma planta por parcela, ao acaso, e aplicou-se
o mesmo procedimento da safra anterior para determinação da área foliar e conta-
gem de ninfas.

As cultivares e linhagens achavam-se entre os estádios R, e R7 de desenvol-
vimento (Fehr et al. 1971).

Analisaram-se estatisticamente os resultados obtidos, empregando-se o teste
de Duncan na comparação das médias, sendo de 5% o nível de significância adota-
do.

RESULTADOS

Os níveis de infestação de ntnfas de B. tabaci, nas safras 1978/79 e 1979/80,
acham-se na Tabela 1.

O nível médio de colonização das ninfas foi cerca de dez vezes menor na safra
1979/80 do que na anterior.
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TABELA 1. Nlvel de infestação de ninfas de 8emisia tabaci, em soja, nas safras 1978/79 e
1979/80, em Santa Maria, RS.

Cultivar
e ou

linhagem

Ninfas por 100 cm2 de área foliar

safra 1978/79 safra 1979/80

59,19a* 4,61 bcde*
46,79 ab 9,02 ab
46,54 ab 1,92de
46,40 abc 4,59 bcde
36,79 bcd 10,26 a
34,20 bcd 7,11 abcd
32,98 bcde 9,08 ab
29,51 cdef
28,75 cdef 2,83 de
19,94 defg 5,66 abcde
19,26 defg 1,28 e
17,69 efgh 2,70 de
17,59 fgh 10,59 a
16,07 fgh 3,13 de
15,37 fgh 8,79 abc
15,35 fgh 6,92 abcd
14,77 fgh 6,02 abcde
10,65 gh 5,34 abcde
9,92 gh 2,62 de
8,96 gh 4,45 bcde
7,57 gh 2,13de
7,30 gh 6,05 abcde
7,03 gh 5,79 abcde
3,76 gh
3,42gh 1,72 de
3,24 gh
1,76 h 2,12 de
1,32 h 3,51 cde
1,31 h 0,98 e
0,59 h

3,92 bcde

18,80 4,93
52,64 85,33

Davis
Pérola
Sulina
IASA
BR·2
Paraná
Planalto
DF·74/170
Missões
DF·74/203
DF·74/067
Prata
IAS-2
IAS-1
Bragg
Pampeira
Hood
Hardee
IAS-5
BR-3
Santa Rosa
DF-74/236
DF-74/245
DF-74/091
DF-74/105
DF-74/211
BR-1
DF-74/058
Bossier
DF-74/241
Vila Rica

Média geral
C.V. (%)

* Duncan a 5%.
** Não utilizada no ensaio.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A utilização, na coleta, das folhas de toda a planta e não somente do terço
superior, discordando parcialmente de Rossetto et alo (1977) e Link et ai. (1979),
deveu-se a resultados preliminares que demonstraram, a nível de campo, haver uma
colonização mais uniforme em toda a planta, diferente daquela obtida por Rossetto
et ai. (1977) em gaiolas.

A coleta de toda a planta, em vez de folhas ao acaso, deveu-se às dificuldades
encontradas no ano anterior para determinar com certa precisão quando a folha
era do terço superior, médio ou inferior, nas cultivares e linhagens de grande desen-
volvimento de planta.

As cultivares dos diferentes ciclos, precoce, médio ou tardio, ficaram distri-
bu ídas em todas as categorias de infestação, concordando com Link et alo(1979).

A variação do nível de infestação foi de 100 vezes entre as cultivares mais e
menos infestadas na safra 1978/79 e de 10 vezes entre aquelas mais e menos infes-
tadas na safra 1979/80, diferindo dos resultados obtidos por Link et alo (1979),
provavelmente pela inclusão de novas cultivares e linhagens, mudanças na metodo-
logia e pela variação normal de infestação em cada safra, devido às condições me-
teorológicas.

De acordo com os resultados verificados, pode-se considerar que o nível de
infestação vem diminuindo de safra para safra, minimizando possíveis efeitos de
praga em potencial.

As cultivares Bossier e BR-I, pelos baixos níveis de infestação, confirmam os
dados de Link et alo(1979) e podem ser consideradas resistentes a este inseto.

A linhagem DF-74/l05 destacou-se das demais linhagens, como a de menor
infestação média nos dois anos, podendo ser considerada resistente à colonização
deste aleirodídeo.
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SELETIVIDADE DE ALGUNS INSETICIDAS PARA NINFAS
DO PREDADOR GEOCORIS SP.

E. Corseuil
C.A. Butiqnol '

RESUMO - Ensaio laboratorial visava a a avaliar o efeito de alguns inseticidas u tili-
zados contra pragas da soja, sobre ninfas do predador Geocoris sp. (Hern., Lygaei-
dae).

Em delineamento completamente casualizado, com quatro repetições, foram
testados seis tratamentos: carbaril (800 g/ha), endosulfam (500 g/ha), endrim
(300 g/ha), monocrotofós (200 g/ha), triclorfom (800 g/ha) e testemunha (apenas
água), pulverizando-se folhas de soja através da torre de precisão Burkard SI4 e
mantidas em unidades experimentais representadas por placas contendo dez ninfas
desenvolvidas, juntamente com um pouco de alimento.

As observações consistiram nas contagens de insetos mortos após 6, 12, 24 e
48 horas.

1 EngO AgrO Prof. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), Caixa Postal 776,
CEP 90000 . Porto Alegre, RS.
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Houve diferença significativa para o efeito dos tratamentos, evidenciando,
através do teste de Duncan (0,05), ser endrim o mais tóxico, carbaril o de menor
toxicidade e, em igualdade de condições, endosulfam, monocrotofós e triclorfom
como intermediários.

SELECTIVITY OF SOME INSECTICIDES TO NYMPHS
OF THE PREDATOR GEOCORIS SP.

ABSTRACT - Laboratorial assay with insecticides used to control soybean pests,
was conducted to evaluate their effect on nymphs of Geocoris sp. (Hem., Lygaei-
dae).

In a completely randomized design, with four replications, were tested car-
baryl (800 g/ha), endosulfan (500 g/ha), endrin (300 g/ha), monocrotophos
(200 g/ha), trich lorphon (800 g/ha). The soybean leaf were sprayed through the
precision tower Burkard ST-4 and mantained in experimental units represented by
plates with ten developed nymphs and food.

The effect of the insecticides was evaluated by counting death insects after
6, 12, 24 and 48 hours.

The difference between ali treatments were significant. Through the Duncan
test (0.05) endrin was the most toxic, carbaryl the least toxic and endosulfan,
monocrotophos and trichlorphon formed an intermediary group.

INTRODUÇÃO

A importância de representantes do gênero Geocoris como agentes contro-
ladores das pragas da soja vem sendo referida com freqüência (Corseuil & Satt
1976, Panizzi et aI. 1977 e Marques, 1978). Sua ocorrência é expressiva entre os
insetos predadores (Lorenzato et a!. 1979 e Panizzi et aI. 1979), apresentando
uma ampla distribuição no Sul do País.

Os diferentes princípios ativos dos inseticidas possuem ação distinta sobre
os percevejos predadores. Walker et aI. (1974) trataram lavoura de soja com carba-
ril, metomil e paratiom metílico em diversas doses, constatando que carbaril cau-
sou menor mortalidade sobre ninfas de Geocoris spp. e que nenhum produto in-
fluenciou o desenvolvimento e fecundidade dos sobreviventes. Corso & Gazzoni
(1980) aplicaram 29 inseticidas e duas misturas em cultura de soja, concluindo
que oito inseticidas apresentaram seletividade para Geocoris spp.,· independente
da dose estudada e, entre estes, ficara carbaril e endosulfam.

Um aspecto relevante no controle de pragas é a seletividade dos inseticidas
utilizados, objetivando preservar ao máximo as populações de insetos auxiliares.
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Foi planejado e executado um ensaio laboratorial com o propósito de verificar
de forma precisa a seletividade de alguns inseticidas utilizados no controle de
pragas da soja, sobre ninfas de Geocoris sp.

MATERIAL E MÉTODOS

Os insetos foram coletados pelo método do pano, em lavoura de soja locali-
zada na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRS), no município de Guaíba. Em laboratório as ninfas foram
separadas com aspirador.

Os tratamentos constaram de inseticidas em doses recomendadas para o con-
trole de pragas da soja, sendo carbaril (800 g/ha), endosulfam (500 g/ha), endrim
(300 g/ha), monocrotofós (200 g/ha), triclorfom (800 g/ha) e testemunha (apenas
água). Efetuou-se a pulverização da superfície superior em folíolos de tamanho se-
melhante da variedade San ta Rosa, através da torre de precisão Burkard ST4 com
a pressão de 10 Ib/pol? . Depois de seca sua superfície foram colocados em placas
contendo dez ninfas. Sobre os folíolos, em uma pequena tampa plástica, foi posto
um pedaço de fígado bovino e uma gota de mel como alimento. As placas foram
dispostas sobre uma mesa em sala de criação e o número de insetos mortos foi re-
gistrado após 6, 12, 24 e 48 horas.

O delineamento utilizado foi completamente casualizado com quatro repe-
tições. Os cálculos estatísticos consistiram em análises de variância para detectar
diferenças entre os tratamentos e suas médias foram ordenadas e agrupadas pelo
teste de Duncan. Até a contagem de 24 horas foi utilizado nos cálculos a transfor-
mação .J x + 0,5 do número de insetos mortos e em 48 horas a transformação arco
seno da raiz quadrada da percentagem de mortalidade, calculada pela fórmula de
Abbott (Busvine 1971), por ter havido a morte de três ninfas nas parcelas testemu-
nhas. O nível de significância adotado foi de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 mostra a ação dos inseticidas nas diferentes observações.

Na observação de seis horas a mortalidade foi inexpressiva, razão pela qual
foi excluída dos cálculos.

As demais observações proporcionaram diferenças entre os inseticidas, eviden-
ciadas pelas análises de variância sumarizadas na Tabela 1. Os agrupamentos das res-
pectivas médias, para cada observação, encontram-se na Tabela 2.
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TABELA 1. Sumários das análises de variância do número de ninfas de Geocoris sp. mortas
após 12 e 24 horas, transformados por yx-:oy; e da percenF. de mortalida-
de corrigida (Abbott) após 48 horas, transformada por are sen X.

----~---
Obs. Causas GL SO F CV

Tratamentos 5 0,565 3,77 *
12 h Resíduo 18 0,149

Total 23 34,9%

Tratamentos 5 3,210 19,36 **
24 h Resíduo 18 0,165

Total 23 25,5%

Tratamentos 4 2788,6 28,83 .*
48 h Resíduo 15 96,6

Total 19 20,6%

TABELA 2. Agrupamentos das médias de quatro repetições do número de ninfas de Geocoris

sp. mortas após 12 e 24 horas, com dados transformados por .J X + 0,5 e da per-
centagem de mortalidade corrigida (Abbott) após 48 horas, com dados transfor-
mados por arc sen v'"X,através do teste de Duncan (O,05)a.

Obse rvações
Tratamentos

12 h 24 h 48 h

Endrim 1,75 a 3,16 a 90,00 a
Endosulfam 1,28 ab 2,08 b 49,65 b
Monocrotofós 1,09 b 1,40c 41,06 b
Triclorfom 0,96 b 1,14 cd 39,30 b
Carbaril 0,83 b 1,05 cd 18,01 c
Testemunha 0,70 b 0,70 d

a Médias seguidas da mesma letra, em cada observação, não diferem estatisticamente.

Na contagem de 12 horas endrim e endosulfam igualaram-se e o último con-
fundiu-se com os demais tratamentos.

Após 24 horas isolaram-se os tratamentos endrim e endosulfam, observando-
-se para o primeiro sua ação rápida, provocando uma mortalidade média de 95% das
ninfas, enquanto o segundo matou 40% delas. Os inseticidas monocrotofós, tric1or-
fom e carbaril ficaram reunidos num grupo, continuando os dois últimos confundi-
dos com a testemunha, embora nesta não houvessem mortes.
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Após 48 horas, endrim matou a totalidade das ninfas, revelando-se o mais tó-
xido dos produtos testados. Num grupo intermediário igualaram-se endosulfam,
monocrotofós e triclorfom, proporcionando respectivamente 56,7, 43,2 e 41,0,
como percentagens de controle, e, carbaril isolado com 11,2%, mostrou ser o menos
tóxico. A seletividade do carbaril foi observada por Walker et a!. (1974) e Corso &
Gazzoni (1980), sendo que para estes últimos este inseticida não diferiu de endosul-
fam e o monocrotofós apresentou maior toxicidade, o que sugere a realização de
novos ensaios, para melhor apurar as diferenças entre os produtos.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com ninfas de Geocoris sp., nas condições em que foi
realizado o presente trabalho, permitem concluir que:

- houve seletividade entre os produtos testados;

- endrim foi o inseticida que apresentou maior mortalidade e ação mais rápi-
da, evidenciando ser o mais tóxico;

- carbaril foi o produto que apresentou menor toxicidade ;

- no final do ensaio os produtos endosulfam, monocrotofós e triclorfom cons-
tituíram um grupo de toxicidade intermediária.
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TESTE DE EFICIENCIA DE PIRETROIDES
NO CONTROLE DA LAGARTA DA SOJA,
ANTICARSIA GEMMATALlS (HÜS, 1818)

E.S. Cavero '
A.E. Loeck"
B. Anschau '

RESUMO - Dada a importância econômica que representa a lagarta da soja em nos-
so meio, instalou-se um experimento, visando à eficiência de controle com insetici-
das piretróides, em soja da variedade Bragg. Os piretróides utilizados na forma de
pulverização, comparados ao tratamento convencional de monocrotofós, foram:
fenvalerato 30% CE (nas doses de 21; 30; 39; 55 e 75 g.i.a/ha), cypermethrin 40%
CE (nas doses de 16; 24; 30; 40 e 50 g.í.a/ha) e permethrin 40% CE (nas doses de
30; 45; 60; 75 e 90 g.í.a/ha).

Os resultados obtidos demonstram que os prietróides, fenvalerato CE (nas
doses de 55 e 75 g.i.a/ha), cypermethrin 40% CE (nas doses de 24; 30; 40 e 50
g.i.a/ha) e permethrin 40% CE (nas doses de 30; 45; 60; 75 e 90 g.i.a/ha), apresen-
taram controle equivalente ou superior ao tratamento com monocrotofós.

Fenvalerato 30% CE (nas doses de 21; 30 e 39 g.i.ajha) e cypermethrin 40%
CE (na dose 16 g.i.a/ha), formaram um segundo grupo, de desempenho um pouco
inferior, mas com uma eficiência de controle nunca abaixo a 74%.

Professor Assistente do Departamento de Fitossanidade, FAEM/UFPel.

2 Auxiliar de Ensino do Departamento de Fitossanidade, FAEM/UFPel.

Eng9 AgrÇ, Setor de Desenvolvimento de Produtos SHELL Química S.A.
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EFFICIENCY OF PIRETROIDS IN THE CONTROL
OF THE VELVETBEAN CATERPILLAR,
ANTICARSIA GEMMATALlS HÜBNER

ABSTRACT - Given the economic importance that the soybean worm represents in
our plantations, it was started an experiment, having in view the control efficiency
of the pyrethroids insecticides, sprayed on the Bragg variety of soybean. The
pyrethroids, used through spraying, compared to the conventional treatment of
monocrotofos, were: fenvalerato 30% CE (dosages 21; 30; 39; 55 and 75 a.g.i/ha),
cypermethrin 40% CE (dosages 16; 24; 30; 40 and 50 a.g.i/ha) and permethrin
40% CE (dosages 30; 45; 60; 75 and 90 a.g.i/ha).

The results obtained demonstrated that the pyrethroids, fenvalerato CE
(dosages 55 and 75 a.g.i/ha), cypermethrin 40% CE (dosages 24; 30; 40 and 50
a.g.i/ha) and permethrin 40% CE (dosages 30; 45; 60; 75 and 90 a.g.i/ha), showed a
control that is equivalent or superior that obtained with monocrotofos.

Fenvalerato 30% CE (dosages 21; 30 and 30 a.g.i/ha) and cypermethrin 40%
CE (dosages 16 a.g. ilha), formed a second group, demonstrating a slightly inferior
result, however, its control efficiency was never inferior to 74%.

INTRODUÇÃO

Segundo Mariconi (I 971), já por volta de 1800, o Piretro era utilizado no
controle de insetos pragas. Era obtido da trituração de flores de algumas plantas do
gênero Chrysanthemum, família Compositae.

Conhecendo a estrutura dessas piretrinas, atualmente são processados sinteti-
camente compostos similares denominados "piretróides".

Harris et aI. (I 977), em estudos no controle da lagarta da couve, Trichoplusia
ni (Hub., 1802), concluiu que em condições de laboratório a toxicidade dos pire-
tróides, fenvalerato, cypermethrin, permethrin e Wl 41706 tem correlação negativa
com a temperatura. Já a nível de campo o mesmo não aconteceu. Todos se mostra-
ram altamente eficientes.

o mesmo autor, investigando o poder residual do fenvalerato 30%, Wl 41706
e Permethrin na dose de 140 gramas de ingrediente ativo por hectare encontrou, no
vigésimo primeiro dia após a aplicação, resíduos superiores a 0,1 ppm.·

Experimentos feitos por Fehn (I 978), em pessegueiro, mostraram ser o fenva-
lerato 30% a 0,1 % tão eficiente quanto Parathion Metílico 60% a 0,1 %, no controle
da cochonilha branca, Pseudaulacaspis pentagona (Targ- Tozz, 1885).
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Os piretróides se caracterizam pela baixa toxicidade com relação aos animais
de sangue quente.

Sendo os piretróides inseticidas de largo espectro, muito tóxico as abelhas e
outros insetos benéficos, os programas das pulverizações devem ser de tal forma a
minimizar o máximo os riscos que possam afetar esses insetos.

Os trabalhos efetuados por Benatti et al. (1977) demonstraram que o produ-
to a base de fenvalerato WI-43775 (Belmark 30% CE), foi eficiente no controle de
Plusia spp, utilizados nas dosages de 400, 600 e 800 ml/ha.

O objetivo do presente trabalho á analisar a eficiência dos piretróides fenvale-
rato 30%, cypermethrin 40% e permethrin 40% em diferentes doses no controle
da lagarta da soja.

MATERIAL E MÉTODO

O ensaio foi instalado na propriedade do Prof. Aluízio Duarte Cruz, localiza-
da no Barro Duro, 2C?Distrito de Pelotas, RS.

A variedade de soja Bragg, semeada a 10 de dezembro de 1978 estava, no dia
da aplicação, 06/02/79, em fase inicial de floração.

Apesar do período ter sido de estiagem, a cultura apresentava ótima massa
foliar. A precipitação pluviométrica nos 10 dias que sucederam à aplicação foi de
80,2 milímetros. A temperatura neste mesmo período teve uma mínima absoluta
variando entre 16,60C e 23,40C e uma máxima absoluta variando entre 27,50C e
33,70C. A umidade relativa variou entre 70,8 e 88,2%, segundo Boletim Agrorne-
teorológico fornecido pela Estação Agro-Climatológica da Universidade Federal
de Pelotas.

As amostragens foram efetuadas pelo método do pano, tendo sido levanta-
do um dado em cada parcela. O equipamento utilizado é do tipo pressão constante
(C02), bico D2, core 13 e vazão de 103 litros por hectare.

O delineamento estatístico adotado foi o de blocos ao acaso com três repeti-
ções. O ensaio constou de 18 tratamentos. As parcelas com dimensões de 3 metros
por 8 metros eram constituídas por 5 fileiras com espaçamento entre fileira de 0,6
metros. Os tratamentos com as doses estão apresentados na Tabela 1.

Foi feita uma análise de covariância considerando, como variável influencia-
dora, a pré-contagem (X) e como variável influenciada a contagem realizada após
a aplicação dos tratamentos. Efetuou-se esse tipo de análise devido à disparidade
existente entre o número de lagartas na pré-contagem. Na análise de covariância
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é retirada, através da regressão linear simples, toda influência que possa ser expres-
sa através de uma linha reta, do número inicial sobre as contagens posteriores.

TABELA 1. Tratamentos.

Tratamentos g.i.a/ha Produto Comercial/ha

01. fenvalerato 30% CE 21 70,0 ml
02. fenvalerato 30% CE 30 100,0 ml
03. fenvalerato 30% CE 39 130,0 ml
04. fenvalerato 30% CE 55 183,0 ml
05. fenvalerato 30% CE 75 250,0 ml
06. cypermethrin 40% CE 16 40,0 ml
07. cypermethrin 40% CE 24 60,0 ml
08. cypermethrin 40% CE 30 75,0 ml
09. cypermethrin 40% CE 40 100,0 ml
10. cypermethrin 40% CE 50 125,0 ml
11. permethrin 40% CE 30 75,0 ml
12. permethrin 40% CE 45 112,5 ml
13. permethrin 40% CE 60 150,0 ml
14. permethrin 40% CE 75 187,5 ml
15. permethrin 40% CE 90 225,0 ml
16. monocrotofós 60 120 300,0 ml
17. monocrotofós 60 200 500,0 ml
18. Testemunha

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi efetuada uma amostragem em cada repetição. Na Tabela 2 estão apresen-
tados os valores correspondentes a média das três repetições.

Pela Tabela 2 é possível verificar que todos os tratamentos diferiram acentua-
damente da testemunha até o décimo dia de observação. Os resultados alcançados
com relação à eficiência, apresentados na Tabela 3, de uma maneira geral os pire-
tróides mostraram-se altamente eficientes, exceto os tratamentos de número 1, 2, 3
e 6, que tiveram comportamento inferior, todavia promissor.

A partir dos dados da Tabela 1, calculou-se a eficiência dos inseticidas pela
fórmula de Henderson e Tilton. Na Tabela 3, indicativo das eficiências, não está sen-
do apresentada a eficiência do vigésimo oitavo dia porque as parcelas testemunhas
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estavam totalmente desfolhadas e, logicamente, com uma população muito baixa de
lagartas, não havendo portanto condições de aplicação da fórmula.

Ta x td
E% = 1 - --- x 100

Td x ta

onde,
Ta, população de lagartas da testemunha antes ua aplicação dos tratamentos;
Td, população de lagartas da testemunha após a aplicação dos tratamentos;
ta, população de lagartas antes da aplicação, das parcelas a serem tratadas e
td, população de lagartas depois da aplicação, das parcelas que receberam os
tratamentos.

A análise estatística acusou que os diferentes tratamentos apresentavam dife-
renças ao nível de 1% de probabilidade, para os quatro levantamentos efetuados.
As comparações entre os tratamentos das infestações médias efetuadas pelo teste de
Duncan estão na Tabela 4. Para obter maior sensibilidade na análise estatística foi
retirada a testemunha.

A contagem do vigésimo oitavo dia após aplicação, inicialmente não prevista,
evidenciou a adequada persistência dos piretróides. Todos os tratamentos com esses
inseticidas conservaram vinte e oito dias após a aplicação, um nível populacional de
lagartas abaixo do nível de controle, conforme Tabela 3.

o teste de Duncan confirmou o extraordinário desempenho dos piretróides,
onde apenas os tratamentos 1, 2, 3 e 6 se mostraram inferiores, porém com desem-
penho significativo.

Observou-se nos tratamentos cujas dosagens eram inferiores ou igual a 30 gra-
mas de princípio ativo por hectare, que um bom número de lagartas intoxicadas
encrisalidavam. Sabe-se muito pouco a respeito do desenvolvimento de resistência
aos piretróides, motivo pelo qual deve-se, a priori, recomendar doses superiores a
essas, evitando o risco de um possível desenvolvimento de resistência.

Comparando os três piretróides, testados na mesma quantidade de princípio
ativo por hectare, verificou-se que na dosagem de 30 gramas, Ripcord e Talcord
tem a mesma atuação, enquanto que Belmark mostra-se pouco inferior, segundo
Quadro m.

Foi possível ainda comparar Belmark e Talcord na dose de 75 gramas de
ingrediente ativo por hectare, constatando que não diferiram entre si ao longo do
período de observação.
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TABELA 2. Média da infestação de Anticarsia gemmatalis encontrada nas três repetições.

Tratamento g.i.a/ha Pré-contagem 24 horas após Cinco dias Dez dias 28 dias

01. fenvalerato 21 92,0 23,7 20,3 32,7 12,7

02. fenvalerato 30 110,3 14,3 13,3 31,7 11,3
03. fenvalerato 39 107,7 20,7 12,3 13,3 6,3
04. fenvalerato 55 92,7 2,7 0,3 3,0 5,3
05. fenvalerato 75 93,7 6,0 2,3 3,3 4,3
06. cypermethrin 16 113,3 32,0 11,3 10,7 10,3
07. cypermethrin 24 98,7 13,7 3,7 1,3 9,0
08. cypermethrin 30 94,7 9,7 1,0 2,3 5,3
09. cypermethrin 40 105,3 10,0 3,0 1,7 2,7
10. cypermethrin 50 88,3 3,7 0,0 1,0 3,3
11. permethri n 30 96,3 5,7 2,3 2,3 9,0
12. permethrin 45 94,0 0,7 1,7 1,0 6,7

13. permethrin 60 107,3 2,3 0,0 0,0 2,3
14. permethri n 75 108,7 0,7 0,0 0,0 4,0
15. permethrin 90 87,7 1,7 0,0 0,3 2,3
16. monocrotofós 120 116,7 12,7 1,3 0,7 15,0
17. mon.ocrotofós 200 107,7 9,3 0,7 0,7 15,3
18. Testemunha 105,0 152,3 180,3 143,7 2,7



TABELA 3. Percentagem de eficiência dos inseticidas no controle de Anticarsia gemmatalis.

Tratamento g.i.a/ha 24 horas após Cinco dias após Dez dias

01. fenvalerato 30% 21 82,3 - 87,1 74,0
02. fenva lerato 30% 30 91,0 - 93,0 79,0
03. fenvalerato 30% 39 86,7 93,3 91,0
04. fenvalerato 30% 55 98,0 99,8 97,6
05. fenvalerato 30% 75 95,6 98,6 97,4
06. cypermethrin 40% 16 80,2 94,2 93,1
07. cypermethrin 40% 24 90,4 97,8 99,1
08. cypermethrin 40% 30 92,9 99,4 98,2
09. cypermethrin 40% 40 93,4 98,3 98,8
10. cypermethrin 40% 50 97,1 100,0 99,2
11. permethrin 40% 30 95,9 98,6 98,2
12. permethrin 40% 45 99,5 98,9 99,2
13. permethrin 40% 60 98,5 100,0 100,0
14. permethrin 40% 75 99,5 100,0 100,0
15. permethrin 40% 90 98,7 100,0 99,7
16. monocrotof6s 60 120 92,5 99,3 99,6
17. monocrotof6s 60 200 93,9 99,6 99,5
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TABELA 4. Teste de Duncan, para as médias da infestac;ão de Anticarsia gemmatalis ao nível de 5% de probabilidade.

24 horas após Cinco dias após Dez d ias após 28 dias após

Tratamento Méd ia ajustada Tratamento Média ajustada Tratamento Média ajustada Tratamento Média ajustada

149 1,085 a 14° 0,951 a 149 0,974 a 15 1,767 a
12° 1,403 ab 13° 0,959 a 13° 0,978 a 13 1,827 a
13° 1,632 abc 109 1,063 a 15° 1,173 a 9 1,899 ab
15° 1,748 abc 15° 1,066 a 17° 1,256 a 10 1,998 abc
4° 2,040 abcd 4° 1,177 a 12° 1,399 ab 14 2,080 abc

10° 2,272 abcd 17° 1,206 a 109 1,415 ab 5 2,139 abcd
11° 2,652 abcd 16° 1,320 a 7° 1,474 ab 4 2,437 abcde
5° 2,660 abcd 8° 1,425 a 9° 1,610 ab 8 2,459 abcde

17° 2,862 abcd 12° 1,582 a 11° 1,697 ab 12 2,598 abcde
9° 2,974 abcd 59 1,761 a 89 1,817 ab 3 2,619 abcde
8° 3,181 bcd 119 1,778 a 16° 1,861 ab 11 3,086 bcde

16° 3,205 bcd 99 1,865 a 5° 1,961 ab 7 3,125 cdef
2° 3,341 bcd 79 2,087 a 4° 1,975 ab 6 3,305 def
7° 3,597 cde 69 3,379 b 69 3,065 abc 2 3,469 ef

3° 3,978 cde 2° 3,577 bc 3° 3,628 bcd 1 3,538 ef
6° 5,301 e 3° 3,581 bc 29 5,059 cd 17 3,976 f
1° 5,401 e 19 4,676 c 1° 5,529 d 16 4,005 f

C.V. 42,7 32,6 53,1 22,6

Os valores unidos pelo mesmo traço não diferem estatisticamente entre si.

Obs.: Os dados originais foram inicialmente transformados pela fórmula rx';-l. As médias ajustadas foram obtidas aplicando a se-
guinte fórmula: Y = Y - b (X. - Xl, onde Y. corresponde a média ajustada, Y. média dos dados transformados, b coeficiente de

- I I I
regressão linear, X a média geral na pré-contagem e Xi média na pré-contagem do tratamento em questão.



CONCLUSÕES

Nas condições em que foi conduzido o ensaio, possibilitou as seguintes con-
clusões:

1. de um modo geral os três piretróides testados mostraram-se altamente
eficientes no controle da Anticarsia gemmatalis, exceto Belmark na dose de 21,
30, 39 gramas e Ripcord na dose de 16 gramas de ingredientes ativo por hectate,
que se mostraram inferiores, porém com desempenho significativo;

2. sugere-se um estudo, aplicando as doses inferiores ou igual a 30 gramas
de ingrediente ativo por hectare, em torno da viabilidade das crisálidas oriundas
de lagartas intoxicadas; e

3. os piretróides apresentam boa persistência, permitindo a proteção da
lavoura por um período superior a 20 dias.
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TESTE DE EFICIENCIA DE PIRETROIDES
NO CONTROLE DA LAGARTA FALSA-MEDIDEIRA,

PSEUDOPLUSIA INCLUDENS (WALKER 1857), EM SOJA

B. Anschau'
A.E. Loeck"
E.S. Cavero '

A. de A. Machado"

RESUMO - O objetivo do presente trabalho foi o de verificar a eficiência dos inseti-
cidas piretróides fenvalerato 30% CE (nas doses de 30; 45; 60; 90 e 120 g.i .a/ha),
cipermetrin 40% CE (nas doses de 25; 35; 50; 60 e 70 g.i.a/ha), permetrin 40%
CE (nas doses de 45; 69,9; 90; 114,9 e 140 I g.í.a/ha), comparados ao padrão mo-
nocrotofós 60 (nas doses de 150 e 495 g.i.a/ha), visando o controle da lagarta fal-
sa-medideira, P. includens.

Havendo-se verificado também significativa infestação de Anticarsia gemma-
talis (Hüb. 1818), condicionou-se a presente pesquisa no sentido de aproveitar o
experimento para realizar observações sobre a atuação dos piretróides contra essa
praga.

Os dados de um, cinco e dez dias após aplicação, mostraram ser os três pire-
tróides, em todas as doses testadas, altamente promissores no controle das duas es-
pécies de lagartas.

Constatou-se que o comportamento da P. includens é idêntico ao da A. gem-
matalis quando submetidos a uma mesma dose de qualquer um dos três piretróides,
não exigindo portanto, dose mais elevada.

EFFICIENCY OF PIRETROIDS AGAINST THE SOYBEAN LOOPER,
PSEUDOPLUSIA INCLUDENS (WALKER 1857), ON SOYBEAN

ABSTRACT - The purpose of this research was to investigate the efficiency of the
pyrethroide insecticides fenvalerato 30% CE (dosages of 30; 45; 60; 90 and 120
g,a.i/ha), cypermethrin 40% CE (dosages of 25; 35; 50; 60 and 70 g.a.i/ha), perme-
thrin 40% CE (dosages of 45; 69,9; 90; 114,9 and 140,1 g.a.i/ha) for the control of

1 Eng<? Agr<?,Setor de Desenvolvimento de Produtos SHELL Quimica S.A.

2 Auxiliar de Ensino do Departamento de Fitossanidade, FAEM/UFPEl.

3 Prof. Assistente do Departamento de Fitossanidade, FAEM/UFPEL.

4 Auxiliar de Ensino do Departamento de Matemática e Estat(stica/UFPEL.
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Pseudoplusía íncludens in soybean. The insecticide monocrotofos 60 (dosages of
150 and 495 g.a.i/ha) was used as a standard. Observations were also conducted on
the effect of the pyrethroids on Antícarsía gemmatalís (Hüb, 1818), since this
insect occurred at high densities on the experimental plots.

Results showed that at one, five and ten days after application of these
insecticides the three pyrethroids, in a" dosages tested, were highly promising for
the control of the two spedes of defoliations.

It was observed that the behavior of the P. íncludens was identical to that of
the A. gemmatalís, when subjected to the same dosage of any of the three
pyrethroids.

INTRODUÇÃO

A soja sofre de um sensível decréscimo na produção quando atacada por la-
gartas, destacando-se na região de Pelotas, RS, as espécies Anticarsia gemmatalis e
Pseudoplusia includens, que ocorrem em populações significativas, exigindo fre-
qüentemente medidas de controle.

Visando recomendar os tratamentos fitossanitários mais eficientes para os
produtores, realizam-se continuamente trabalhos de pesquisa com inseticidas dos
mais diversos grupos. Nos últimos quatro anos, pesquisou-se, em soja, o desempe-
nho dos piretróides sintéticos e notou-se uma grande eficiência dos mesmos no con-
trole de lagartas. Comprovou-se a excelente ação de contato nas diversas doses em-
pregadas, bem como um adequado efeito residual.

No Brasil, no momento, são poucas as referências bibliográficas sobre o em-
prego dos piretróides; muitas pesquisas se encontram em fase de desenvolvimento.
Entre as informações colhidas verificaram-se os trabalhos apresentados pelos seguin-
tes pesquisadores: Nakayama et al. (1978) mostraram que os piretróides permetrin
e fenvalerato foram tão eficientes quanto o azinfósmetil, no controle da traça da
bata tinha Gnorismoschema operculella (Zeller 1873) em tomateiro. Reis et al.
(1979) verificaram a eficiência do permetrin no controle de Neoleucinodes elegan-
talis (Gueneé 1854), em tomateiro. Melo et al. (1979) utilizaram o permetrin no
controle de Plutella maculipennis (Curtis 1839) em couve-flor, com uma percenta-
gem de eficiência superior a 94%.

MATERIAL E MÉTODOS

o ensaio foi instalado na propriedade do Prof. Aluizio Duarte Cruz, localizada
no Barro Duro, segundo Distrito de Pelotas, RS. A variedade de soja Bragg, semea-
da a 10 de dezembro de 1978, estava, no dia da aplicação (14/02/79), em plena
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floração, A precipitação pluviométrica nos dez dias que sucederam à aplicação foi
de 11,0 m. A temperatura neste mesmo período teve uma máxima absoluta varian-
do entre 25,5 a 29,60C, enquanto que a mínima absoluta variou entre 12,4 a 220C.
A umidade relativa variou entre 69,3 a 93,0%.

As avaliações foram efetuadas pelo método do pano, tendo sido feita uma amos-
tragem por parcela. O equipamento utilizado foi do tipo pressão constante (C02),

bico D2 , core 13 que proporcionou uma vazão de 103 litros por hectare. O delinea-
mento estatístico adotado foi o de blocos ao acaso, com três repetições. O ensaio
constou de 18 tratamentos (Tabela 1). As parcelas, com dimensões de 3 m x 8 m,
eram constituídas por cinco fileiras com espaçamento entre fileiras de 0,60 m.

TABELA 1. Produtos e respectivasdosagens.

Tratamentos g.i .a/ha P.C./ha

01. fenvalerato 30 CE
02. fenvalerato 30 CE
03. fenvalerato 30 CE
04. fenvalerato 30 CE
05. fenvalerato 30 CE
06. cipermetrin 40 CE
07. cipermetrin 40 CE
08. cipermetrin 40 CE
09. cipermetrin 40 CE
10. cipermetrin 40 CE
11. permetrin 40 CE
12. permetrin 40 CE
13. permetrin 40 CE
14. permetrin 40 CE
15. permetrin 40 CE
16. monocrotofós 60
17. monocrotofós 60
18. testemunha

30
45
60
90

120
25
35
50
60
70
45
69,9
90

114,9
140
150
495

100 ml
150 ml
200 ml
300 ml
400 ml
62,5 ml
87,5 ml

125 ml
150 ml
175 ml
112,5 ml
174,7ml
225 ml
287,2 ml
350,2 ml
250 ml
825 ml

Realizou-se uma análise de co-variância, considerando-se como variável influen-
ciadora a pré-contagem (x) e como variável influenciada a contagem realizada após
a aplicação dos tratamentos. Efetuou-se este tipo de análise devido à disparidade
existente entre o número de lagartas na pré-contagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2, são apresentadas as populações de A. gemmatalis e P. includens.
O valor corresponde à média das três repetições.
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TABELA 2. Médiaa da população de Anticarsia gemmatalis e Pseudoplusia includens.

Pré-contaqern 24 horas após a aplicação Cinco dias após a aplicação Dez dias após aplicação
Tratamento

A. gemmatalis P. includens A. gemmatalis P. includens A. gemmatalis P. includens A. gemmatalis P. includens

01 95,3 42,0 8) 2,40 0,00 0,30 0,70 0,00
02 110,3 32,3 5,7 3,00 0)0 0,30 0,00 0,00
03 52,0 19) 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 62) 17,7 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 96) 19,3 0)0 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30
06 74,7 26,0 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 69,3 36,3 2,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 103,3 23) 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 121,7 35,7 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 80,3 32,0 1,30 0,70 0)0 0,00 0,00 0,00
11 63,3 23,3 1,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00
12 96,7 27,3 0,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00
13 70,6 23,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 87,3 34,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 115,3 23) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 78,0 26) 2,00 21)0 0,00 0,30 0,00 0,70
17 60) 20,0 0,30 4)0 0,00 0,00 0,00 2,40
18 58) 22,0 50,40 43)0 51,00 12,00 28)0 2,00

a Número de exemplares por 2 m de fileira de soja .
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A percentagem de eficiência dos diferentes tratamentos foi calculada pela fór-
mula de Henderson e Tilton e o resultado está apresentado na Tabela 3.

A análise de variância acusou que a população de A. gemmatalis nos diversos
tratamentos apresentava diferenças estatísticas, ao ruvel de I % e 5% de probabi-
lidade, respectivamente, para as avaliações de 24 horas e 10 dias após aplicação.
Para os dados do quinto dia após aplicação, não houve diferença significativa. As
comparações das infestações médias, efetuadas pelo teste de Duncan. constam na
Tabela 4.

Para as infestações de P. includens, a análise de variância revelou que os trata-
mentos diferiram estatisticamente entre si, ao rnvel de 1 % e 5% de probabilidade,
para os dados de 24 horas e dez dias, respectivamente; para os dados do quin to dia,
não houve diferença significativa. Os resultados do teste de Duncan estão na Tabe-
la 5.

Para infestações tanto de P. includens como de A. gemmatalis. a testemunha foi
excluída da análise, a fim de obter maior sensibilidade.

Sabe-se que utilizando inseticidas convencionais, tais como metomil, endo-
sulfan, carbaril, monocrotofós, a P. includens necessita doses superiores à da A.
gemmatalis para taxas semelhantes de mortalidade.

Com relação aos três piretróides testados, verificou-se que o comportamento
das duas espécies de lagartas, quando submetidas â determinada dose é idén nco
(Tabela 3).

No controle da A. gemmatalis , pela avaliação realizada 24 horas após aplica-
ção, os inseticidas piretróides, em todas as doses testadas, exceto os tratamentos
de número 1, 2 e 7, não diferiram estatisticamente entre si, ao nível de 5% de pro-
babilidade; todavia, todos apresentaram excelente ação de choque (Tabela 4).

No controle a P. includens , os tra lamentos não diferiram das demais doses,
mostrando excepcional ação de contato (Tabelas 3 e 5).

Nas avaliações do décimo dia após aplicação, verificou-se que todas as doses
testadas dos inseticidas piretróides tiveram o mesmo desempenho, exceto o trata-
mento de número 1 (Tabela 2), o qual, mesmo assim, foi eficiente no controle da
A. gemmatalis.

No controle da P. includens, o tratamento de 1 teve o comportamento das
Jemais doses, apresentando extraordinário desempenho (Tabelas 3 e 5).

O comportamento do monocrotofós confirmou as previsões, provando a
maior resistência da P. includens aos inseticidas convencionais.
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TABELA 3. Percentagem de eficiência dos inseticidas no controle de A. gemmatalis e Pseudoplusia includens.

Vinte e quatro horas após Cinco dias após Dez dias após
Tratamento

A. gemmatalis P. includens A. gemmatalis P. includens A. gemmatalis P. includens

01 89,4 97,2 100,0 98,5 98,4 100,0
02 94,0 95,3 99,3 98,1 100,0 100,0
03 98,5 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0
04 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05 99,2 99,1 100,0 100,0 100,0 81,1
06 97,4 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0
07 96,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0
08 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
09 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 98,0 98,9 99,0 100,0 100,0 100,0
11 98,1 94,2 100,0 100,0 100,0 100,0
12 100,0 98,8 99,2 100,0 100,0 100,0
13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16 97,0 59,0 100,0 97,7 100,0 72,5
17 99,3 88,2 100,0 100,0 100,0 28,3

oc
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TABELA 4. Teste de Duncan para as médias da infestaçâo de A. gemmatalis ao nfvel de 5% de
probabilidade.

Tratamento Média Tratamento Média Tratamento Média
ajustada ajustada ajustada

._----------- -

0,853 a 9° 0,996 a 3° 0,997 a
0,942 ab 15° 0,996 a 17? 0,998 a
0,961 ab 8° 0,998 a 4° 0,998 a
0,986 ab 5° 0,998 a 11° 0,998 a
1,066 abc 1° 0,998 a 7° 0,998 a
1,218abc 14° 0,999 a 13° 0,999 a
1,242 abc 16° 1,000 a 16° 0,999 a
1,252 abc 6° 1,001 a 10° 0,999 a
1,399 abc 13° 1,001 a 14° 1,000 a
1,432 abc 7? 1,001 a 5° 1,000 a
1,434 abc 11° 1,002 a 12° 1,000 a
1,487 abc 4° 1,002 a 8° 1,001 a
1,624 abc 17° 1,002 a 2° 1,001 a
1,687 bcd 3° 1,003 a 15° 1,002 a
1,832 cd 2° 1,241 a 9° 1,002 a

10° °2,354 d 1,244 a 6. 1 ,1:l'l ab
3,046 e 12° 1,274 a 1° 1,276lJ

24 horas cinco dias dez dias
30,2 14,2 8,2

-_._--

15
12

9
14
13
5
4

17
3

10
11
8
6

16
7

2
1

c.v.

Obs.: As médias originais foram inicialmente transformadas pela fórmula .,;-;::1. As médias
ajustadas foram obtidas aplicando-se a fórmula seguinte Y = Y - li (X - Xl, onde Y

_ 1 1 r---;-' 1
corresponde à média ajustada; Y média original transformada pela fórmula V x + 1; ti_1 _
coeficiente de regressão linear; X a média geral na pré-contagem; e X 1 média na pré-con-
tagem do tratamento em questão.
Os valores seguidos da mesma letra são estatisticamente iguais.
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TABELA 5. Teste de Duncan para as médias ajustadas da infestação de P. includens, ao nfvel
de 5% de probabilidade.

Tratamento

15
9

14
5
6
8

13
10

7
4

12
1
3

11
2

17
16

c.v.

Média Tratamento Média Tratamento Média

ajustada ajustada ajustada

0,764 a 4? 0,977 a 4? 0,943 a
0,845 a 3? 0,981 a 3° 0,953 a
0,877 a 17? 0,981 a 13? 0,969 a
0,910 a 13? 0,987 a 11° 0,971 a
1,079 a 11? 0,988 a 8° 0,972 a
1,135 a 8° 0,989 a 6? 0,984 a
1,151 a 6° 0,993 a 12? 0,990 a
1,210 a 12? 0,996 a 10° 1,013 a
1,243 a 10° 1,005 a 2° 1,014 a
1,281 a 14? 1,009 a 14° 1,024 a
1,291 a 9? 1,012 a 9° 1,030 a
1,378 ab 7° 1,013 a 7° 1,034 a
1,565 ab 5° 1,018 a 15~ 1,047 a
1,810 ab 15? 1,018 a 1° 1,061 a
1,856 ab 16° 1,133 a 5° 1,183 a
2,468 b 2° 1,144 a 16° 1,263 ab
4,533 c 1~ 1,162 a 17~ 1,564 b

24 horas cinco dias dez dias
31,7 36,7 22,2

Obs.: Os tratamentos seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, ao n rve! de
, de proba~ilidade. As médias originais foram inici~lmentel tra~sf~madas pela f~rmula

x + 1. Obtem-se as médias ajustadas pela fórmula Y = Y - b (X - Xl, onde Y cor-
- I r--:;' I

responde à média ajustada; Y média original transformada pela fórmula V x » 1; b ° coe-_1 _
ficiente de regressãolinear; X a média geral na pré-contagem; e XI média na pré-contagem
do tratamento em questão.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nas condições em que foi conduzido o ensaio, possibi-
litaram as seguintes conclusões:

1. Todas as doses dos três piretróides testados mostraram-se altamente eficien-
tes no controle de A. gemmatalis e P. includens.

2. O comportamento da P. includens é idêntico ao da A. gemmatalis. quando
submetidas a uma mesma dose de qualquer um dos três piretróides. não exigindo.
portanto. dose mais elevada.
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TESTE DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DOS TRIPES
(THYSANOPTERA, TRYPIDAE) QUE ATACAM A SOJA

I.C. censo
F. MaSCARDI'

RESUMO - A presente investigação foi conduzida a campo, em 1980, no municí-
pio de Ortigueira, PR, em lavoura de agricultor altamente infestada com tripes,
predominantemente da espécie Frankliniella schultzei (Tribom, 1910). Objetivou-
-se testar a eficiência de alguns inseticidas recomendados para outros insetos no
Programa de Manejo de Pragas da Soja, no controle de tripes que atacam a cultura,
bem como verificar o efeito do tratamento químico na incidência da doença "quei-
ma do broto da soja".

Um dia após a aplicação os inseticidas mais eficientes foram monocrotofós,
dimetoate, malation, vamidotion, ometoate e metomil. Aos 7, 14 e 21 dias nenhum
produto testado apresentou eficiência no controle dos tripes. Embora vários inseti-
cidas fossem eficientes para reduzir a população desses insetos, os mesmos não con-
tribuíram para diminuir a incidência da "queima do broto".

, Pesquisador da EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo, Caixa Postal
1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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INSECTICIDE TRIAL FOR THE CONTROL OF THRIPS ON SOYBEAN

ABSTRACT - The present investigation was conducted under field conditions at
Ortigueira (Paranã, Brazil), in 1980, on soybean infected with thrips, predominantly
of the specie Frankliniella schultzei (Tribom, 1910). Some insecticides recommend-
ed for the soybean insect-pest management in Brazil were tested with the objective
of investigating efficacy in controlling thrips on soybeans, as well as to verify the
effect of chemical treatment on the incidence of the soybean bud blight disease,
transmitted by thrips to this crop.

At one day post-treatment, the more efficient insecticides were mococroto-
phos, dimetoate, malation, vamidothion, ometoate and metomyl. At 7, 14 and
21 days none of the treatments, were efficient to reduce thrips populations.
Although several insecticides were efficient to reduce populations of the insect,
the chemical treatments did not contribute to reduce the incidence of the disease.

INTRODUÇÃO

Durante as safras agrícolas 77/78, 78/79 e 79/80 observou-se uma ocorrência
acentuada de tripes na soja, em certas áreas produtoras do Estado do Paraná (Lima
Neto et ai. 1979; Moscardi & Almeida 1980 e Moscardi et ai. 1980). O dano causa-
do pela alimentação destes insetos sobre a cultura, por si só, não é problemático.
Seu efeito prejudicial reside no fato de que algumas espécies são apontadas como
transmissoras do vírus causador da moléstia denominada "queima do broto da soja"
(Costa & Costa 1980 e Moscardi & Almeida 1980).

Ao longo dos anos. esta virose vem-se manifestando em surtos esporádicos,
de grande intensidade, especialmente em áreas do Sul de São Paulo e, mais recen-
temente, no Norte e Centro-Sul do Paraná (Almeida 1980; Costa & Almeida 1978;
Costa & Costa 1980 e Moscardi et ai. 1980). Algumas informações apontam perdas
em certas lavouras de soja deste último estado de até 100% (Lima Neto et ai. 1979).
Assim sendo. evidencia-se a necessidade de controlar, com eficiência, os tripes que
atacam a soja, especialmente em áreas nas quais a "queima do broto" vem-se mani-
festando com freqüência e intensidade.

Corseui I el a!. (1972) realizaram um teste de controle químico para Calio-
thrips sp. envolvendo os inseticidas DDT, fosfamidon, monocrotofós e metilpara-
tion. aplicados em polvilhação sobre as plantas. Os produtos mais eficientes foram
DDT, monocrotofós e fosfamidon. Nos EUA, Mueller & Luttrell (1977) também
observaram um comportamento inferior do metilparation em relação a carbaril e
dimetoate, todos aplicados em pulverização.

Experimentos envolvendo a aplicação de inseticidas sistêmicos granulados
no sulco de semeadura apontaram que aldicarb reduziu a incidência da "queima
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do broto", em média, cerca de 70% na maior dose testada (10 kg de ingrediente
atívo/ha) (Costa & Costa 1980). Esses pesquisadores também observaram que hou-
ve resposta positiva do aldicarb na redução da incidência da moléstia, quando ele
foi aplicado sobre o solo, após a germinação das plantas.

o presente ensaio foi desenvolvido a campo, com os seguintes objetivos:

a. testar a eficiência de alguns inseticidas recomendados para outros insetos
no Programa de Manejo de Pragas da Soja, no controle de tripes que ata-
cam esta cultura;

b. verificar o efeito do tratamento químico na incidência da "queima do bro-
to da soja".

MATERIAIS E MÉTODOS

o ensaio foi instalado no município de Ortigueira, PR, em lavoura de agricul-
tor infestada com tripes, predominantemente da espécie Frankliniella schultzei
(Tribom, 1910), em 1980. Os tratamentos foram aplicados sobre soja da cultivar
IAC4, estádio V2' com espaçamento de 0,5 m entre fileiras. Foi adotado o delinea-
mento de blocos casualizados com 4 repetições, medindo 4 x 10 m (8 linhas) cada
uma, deixando-se um corredor de 1 m entre os blocos. Os tratamentos consistiram
de: monocrotofós (150 g i.a./ha), endosulfan (350 g i.a./ha), dimetoate (500 g i.a./
ha), fosfamidon (250 g i.a./ha), malation (800 i.a./ha), vamidotion (350 g i.a./ha),
ometoate (250 i.a./ha), metilparation 200 g i.a./ha), metomil (322 g i.a./ha) e tes-
temunha, sendo aplicados com pulverizador costal manual "Jacto", na vazão de
801/ha.

A avaliação dos tratamentos foi efetuada ai, 7, 14 e 21 dias após a aplicação,
sendo empregado o método de ensacamento de plantas e coletando-se 50, 50, 25 e
10 plantas/parcela, respectivamente, para cada data de avaliação. Em laboratório
foram contados os tripes vivos presentes nas plantas coletadas.

A avaliação da percentagem de incidência da "queima do broto" foi realiza-
da a campo, através do exame visual de 100 plantas/parcela, quando a soja se encon-
trava no pleno desenvolvimento das sementes.

Para a análise estatística, os números de tripes vivos foram transformados pe-
la equação vx.-:-r e os dados de percentagens da "queima do broto" em are sen..J%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os inseticidas testados foram eficientes no controle dos tripes, um dia
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após a aplicação, quando comparados com a testemunha (Tabela 1). O endosulfan
foi o produto menos eficiente, sendo que ometoate, vamidotion, metomil, mala-
tion, dimetoate e monocrotofós apresentaram os melhores índices de controle. A
eficiência de monocrotofós e dimetoate para o controle dos tripes de soja, verifica-
da no presente trabalho, está de acordo com Corseuil et alo(1972) e Mueller & Lut-
trell (1977), ao passo que o efeito inferior do fosfamidon discorda dos resultados
encontrados pelos autores referidos.

Como se pode observar pela Tabela 1, aos 7, 14 e 21 dias, nenhum inseticida
apresentou eficiência no controle dos tripes. Aos 7 dias após a aplicação, não houve
diferença estatística entre os tratamentos. Aos 14 dias, houve uma' ocorrência signi-
ficativamente maior de tripes nas parcelas tratadas com dimetoate em relação aos
demais tratamentos, inclusive a testemunha, sendo que, aos 21 dias, as maiores
populações verificaram-se nos tratamentos endosulfan e dimetoate. As baixas pre-
senças de tripes nas datas referidas deveu-se, provavelmente, às altas precipitações
pluviométricas ocorridas neste período, as quais devem ter contribuído para redu-
zir a população desses insetos, mascarando, assim, a avaliação correta do efeito re-
sidual dos inseticidas testados.

Pela percentagem de incidência da "queima do broto", pode-se deduzir que a
aplicação dos inseticidas não impediu o aparecimento da doença nas plantas. O ví-
rus causador da doença pode ter sido transmitido às plantas pelos tripes, antes ou
após a referida aplicação, visto que já aos 7 dias após, nenhum produto controlou
esses insetos.

CONCLUSÕES

Nas condições em que foi realizada, esta investigação permitiu concluir que:
a. os inseticidas mais eficientes no controle dos tripes da soja foram monocro-

tofós, dimetoate, malation, vamidotion, orne toa te e metomil, um dia após
a aplicação;

b. aos 7, 14 e 21 dias, nenhum produto testado apresentou eficiência no con-
trole dos insetos em questão; e

C. embora vários inseticidas fossem eficientes para reduzir a população dos tri-
pes, não contribuíram para diminuir a incidência da "queima do broto da
soja".
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TABELA 1. População de tripes adultos e percentagem de incidência da virose "queima do broto" em plantas de soja de dez tratamentos
em Ortigueira. EMBRAPA-CNPSo. Londrina. PR. 1981.

Número de tripes vivos/planta -

Dose
Dias após a aplicação Queima do brotoTratamentos (9 ia/hal (%)

7 14 21

Monocrotofós 150 0.15 d -- 0.64 0.58 bc 2,15 b 38,25
Endosulfan 350 2,76 b 0,85 0,63 bc 2,77 a 49,75
Dimetoate 500 0,02 d 0,66 1,68 a 4,63 a 54,75
Fosfamidon 250 0,52 c 0,83 0,55 bc 1,95 b 44,00
Malation 800 O,Od 1,25 1,30 ab 2,00 b 43,75
Vamidotion 350 0,11 d 0,71 0,33 c 1,13 b 40,00
Ometoate 250 0,02 d 0,20 0,91 abc 1,75 b 42,00
Metilparation 200 0,43 c 0,88 0,81 abc 1,33 b 46,75
Metomil 322 0,01 d 0,92 0,71 bc 1,50 b 48,50
Testemunha 5,84 a 0,71 0,67 bc 1,25 b 40,50

------
C.V.(%) 22 70 66 64 30

- Média de quatro repetições.
** Teste de Duncan a 5%.
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VIRUSDE POLlEDROSE NUCLEAR DE ANTICARSIA
GEMMATALlS HÜBNER: MÉTODOS

DE INOCULAÇÃO E ESPECIFICIDADE1

O. H. Pavan '
D.G. Boucias '

RESUMO - Seis espécies de lagartas da família Noctuidae e duas espécies da família

1 Este trabalho foi financiado por um projeto do Departamento de Entom~logia da Universi-
de da Flórida.

2 O primeiro autor recebeu Bolsa de Pós-doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisado Es-
tado de São Paulo (FAPESP). UNICAMP - Caixa Postal 1170, CEP 13100 - Campinas, SP.

3 Universi ty of Maine , Orono, ME, 04469 - USA.
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Piralidae foram testadas quanto à suscetibilidade ao VÍrus de poliedrose nuclear da
lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis. Hübner.

Dois métodos de inoculação foram comparados. Enquanto A. gemmatalis,
Trichoplusia ni, Spodoptera exigua, Heliothis zea, Diatraea saccharalis e D. gran-
diosel/a foram totalmente suscetíveis a uma dose elevada do vírus (5 x 107 corpos
poliédricos de inclusão/larva) administrada oralmente, Pseudoplusia includens e
Spodoptera frugiperda somente apresentaram uma mortalidade parcial dos indiví-
duos testados. Porém, quando injetadas com virions livres, todas as espécies, com
exceção de D. grandiosel/a, que não foi testada, exibiram mortalidade total dos
indivíduos, que apresentaram um desenvolvimento normal do vírus.

NUCLEAR POLYHEOROSIS VIRUS OF ANTICARSIA GEMMATALIS
HUBNER: INOCULATION METHOOS ANO SPECIFICITY

ABSTRACT - Six species of noctuid larvae and two species of pyralids were tested
for susceptibility to a nuclear polyhedrosis virus of the velvetbean caterpillar,
Anticarsia gemmatalis Hübner. Two different routes of administration were
compared. While A. gemmatalis, Trichoplusia ni, Spodop tere exigua Heliothis zee,
Diatraea saccharalis and D. grandiosella were completely susceptible to a very high
dosage of the virus (5 x 107 PIB/larvae) given "per os", for Pseudoplusia includens
and Sp odoptere frugiperda only partia I mortality was achieved. When injected,
however, ali species, except D. grandiosella, which was not tested, exhibited total
mortality and normal development of the virus.

INTRODUÇÃO

Com o crescente uso de vírus patogênicos de insetos como bioinseticidas,
tem surgido um grande número de trabalhos tratando da especificidade destes pa-
tógenos. Em artido de revisão, Ignoffo (1968) analisou os resultados em dezenas de
vírus estudados. Mais recentemente, alguns artigos têm tratado mais especificamente
do fenômeno da infectividade cruzada; Vail et alo (1971) e Harper (1976), traba-
lhando com vírus de poliedrose nuclear (VPN), demonstraram que, de um modo
geral, os vírus do tipo com incrustação múltipla (MEV) têm uma gama de hospedei-
ros alternativos maior do que os do tipo incrustação simples (SEV).

Allen e Knell (1977) realizaram testes preliminares com o VPN de Anticarsia
gemmatalis Hübner, um vírus do tipo MEV, coletado em Capinas, SP, e verificaram
que, com a dosagem utilizada, o vírus era capaz de infectar a Heliothis zea (Boddíe),
mas não infectava a Trichoplusia ni (Hübner), a Pseudoplusia includens (Walber) ou
Spodoptera frugiperda (Smith). Carne r et aI. (1979) verificaram que dosagens
maiores eram capazes de infectar T. ni, além de outras duas espécies de noctuídeos,
não infectando, no entanto, a P. includens ou a S. frugiperda. Posteriormente,
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Pavan et alo (1981) demonstraram a importância da dosagem, quando se refere à
especificidade , infectando aP. includens e aS. frugiperda com este mesmo vírus.

Estas duas espécies, no entanto, apresentaram uma suscetibilidade apenas
parcial ao vírus quando inoculadas oralmente com dosagens elevadas. O propósito
deste trabalho foi o de comparar a ação da inoculação via oral com a da inoculação
via injeção intra-hemocélica do vírus, para melhor compreender o problema da espe-
cificidade deste grupo de pagógenos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Preparação do in6culo do vírus

O VPN utilizado nos experimentos foi inicialmente isolado de lagartas de A.
gemmatalis infectadas, coletadas em soja próximo a Campinas, em 1972 (Allen &

Knell 1977). O vírus foi propagado injetando-se lagartas do quinto estádio larval
de A. gemmatalis com hemolinfa de lagartas infectadas. As lagartas mortas obtidas
foram maceradas em tampão 0,05 M tris-HCI (pH 7,8) + 0,1 % SDS contendo cristais
de fenil-tiouréia para evitar melanização.

Para a inoculação via oral.foram utilizados os corpos poliédricos de inclusão,
que foram isolados utilizando-se ciclos alternados de centrifugação de baixa e alta
velocidade, de acordo com Pavan et a!. (1981). Para a inoculação via injeção intra-
-hemocélica, foram utilizadas partículas virais não-oclusas. Estas partículas foram
isoladas usando-se os métodos de Boucias et alo (1980) com modificações. Larvas
infectadas foram maceradas em tampão tris-HCI com SDS e alguns cristais de fenil
tiouréia (1 g de tecido larval/ 1O m1 de tampão). O material foi filtrado em duas
camadas de gase e centrifugado a 8.000 g por 15 minutos. O sobrenadante foi reti-
rado e centrifugado novamente a 8.000 g por 15 minutos. O segundo sobrenadante
obtido foi passado em filtro Millipore (0,45 J1 m) e congelado imediatamente até
ser utilizado.

Procedimentos nos bioensaios

Seis espécies de noctuídeos, A. gemmatalis, P. includens, T. ni, S. frugiperda,
S. exigua e H. zea e duas espécies de piralídeos, Diatraea saccharalis F. e D. gran-
diosella foram inoculadas com o vírus de A. gemmatalis. Todas as lagartas foram
obtidas de colônias de laboratórios, mantidas em dieta artificial.

Para os testes de inoculação oral, lagartas do segundo estádio foram indivi-
dualmente alimentadas com pequenos discos de dietas artificial, sobre os quais foi
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aplicada uma dose conhecida de cristais do vírus. As lagartas que consumiram toda
a dieta, em um período de 24 horas, foram transferi das individualmente para
dieta não-tratada. Os grupos controle foram tratados com discos de dieta sem o ví-
rus. Durante o período do teste as lagartas foram mantidas a 260C e fotoperíodo de
16 horas. A infecção foi verificada através do exame de tecidos em microscópio de
fase.

Para os testes de inoculação , via injeção, foram utilizadas lagartas do quarto
e quinto estádio larval de cada espécie. Estas lagartas, com exceção de D. grandiosel-
Ia, foram injetadas na cavidade intra-hemocélica com 4 microlitros (j.L 1) da solução
de vírus não-ocluso , Para aplicação utilizou-se uma seringa tipo insulina acoplada a
um microaplicador automático, sendo as lagartas perfuradas na região interseg-
mentar ventral posterior do inseto. O grupo controle foi injetado com 4 J11 de solu-
çao tampão. A mortalidade nos dois experimentos foi verificada a cada 48 horas até
a emergência dos adultos.

RESUL TA DOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos testes com o VPN de A. gemmatalis em oito espécies de
lepidópteros, encontram-se na Tabela I. Os resultados da inoculação via oral estão,
de maneira geral, de acordo com os dados de Pavan et alo (1981), onde as mesmas
espécies de noctuídeos foram inoculados com uma dose 4 vezes menor do que o
vírus (12,5 x 106 PIE/larva). Com o aumento da dose (50 x 106 PIB/larva), foi
observado um aumento sensível na suscetibilidade de P. inc/udens, que teve sua
mortalidade aumentada de 24 para 50%, enquanto para S. frugiperada esta passou
de 4 para 33%. Assim, reafirmou-se a importância da dose na determinação da espe-
cificidade de um vírus.

Esta dosagem utilizada (50 x 106 PIE/larva) foi a maior que pôde ser adminis-
trada a lagartas do segundo estádio, já que dosagens maiores não foram consumidas.
Apesar de quatro das espécies de noctuídeos e as duas espécies de piralídeos serem
totalmente suscetíveis ao vírus, duas espécies de noctuídeos (P. includens e S.
[rugiperda) foram apenas parcialmente suscetíveis, mesmo a dosagens 500.000
vezes superiores à DLs o deste vírus para lagartas de A. gemmatalis neste estádio
(Boucias et a!. 1980).

Com a inoculação das diferentes espécies com o vírus não-ocluso , constatou-se
uma quebra da especificidade, ou seja, todas as espécies inoculadàs por injeção
foram infectadas pelo vírus. No caso de P. incluâens e S. frugiperda, estas espécies
mostraram-se parcialmente resistentes ao vírus quando administrado via oral, ao
passo que, quando submetidas a injeção intra-hemocélica, mostraram-se totalmente
suscetíveis a esse mesmo vírus. Este resultado indica haver um aspecto da especifici-
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TABELA 1. Mortalidade de ,..;to espécies de lepid6pteros inoculados por via oral e injetados com o vlrus poliedrose nuclear de
A. gemmatalis.

Inoeu lação oral (dose = 5 x 107 P IS/larva) Inoculação por injeçãoa

Espécies testadas NI? larvas Mortalidadeb
TL 50

NI? larvas Mortalidadeb
TL 50

testadas corrigi da (%) testadas corrigida (%)

A. gemmatalis 25 100 4.8 25 100 5.8
P. includens -25 50 - 25 100 6.8
T. ni 25 100 6.0 25 100 7.0
S. frugiperda 25 33 - 25 100 8.2
S. exigua 25 100 6.2 25 100 6.0
H. zea 25 100 7.8 25 100 8.0
D. saccharalis 25 100 6.8 25 100 6.3
D. grandiosella 25 100 7.2

a Dosagem não determinada

b Mortalidade corrigada = nl? de lagartas mortas por vrrus/In? total lagartas - nl?lagartas mortas por outras causas).
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dade relacionado ao reconhecimento das proteínas no corpo de inclusão, que deve
ser digerido no canal alimentar de seu hospedeiro. Ignoffo (1968) discute a relação
da especificidade com o modo de administrar o vírus (oral ou injeção) e a forma do
inóculo (corpo de inclusão, vírion livre ou ácido nucléico), onde observa que as for-
mas libres do vírus administradas por injeção são mais eficientes que os cristais
(poliedros) administrados por ingestão.

Este trabalho indica, apesar de seu caráter preliminar, a necessidade de maiores
conhecimentos quanto aos fatores implicados, direta ou indiretamente, na resistên-
cia ou suscetibilidade de espécies aos vírus de insetos. Harper (1976) surege que se
utilize a gama de hospedeiros ou especificidade de um vírus como caráter sistemáti-
co na caracterização destes patógenos. Vail et ai. (1971) discute ainda a importância
de obter inseticidas à base de vírus com amplo espectro de ação. O conhecimento
dos fatores determinantes da especificidade é fundamental por esses motivos e,
principalmente, 'quando o fator segurança é analisado.

A suscetibilidade de espécies de farm1ias diferentes (D. saccharalis e D. gran-
diosella) e a resistência parcial de espécies da mesma família (P. includens e [rugi-
perda)daquela do hospedeiro original (A. gemmatalis) do vírus, acrescidos do fato
de A. gemmatalis e P. includens coexistirem em campos de soja, indicam a existên-
cia de um sistema um pouco mais complexo do que o sugerido por Ignoffo (1968)
que, analisando dados de vários autores, observou ser a distância filogenética, em
geral, diretamente relacionada à especificidade de viroses de insetos.
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EFEITO DA DENSIDADE DE POPULAÇÃO INICIAL
DO NEMATÓIDE, MELOIDOGYNE JAVANICA,

NO DESENVOLVIMENTO E RENDIMENTO DA SOJA

R. D. Sharma '
L. H. R. Castrol

RESUMO - A relação entre a densidade populacional inicial (Pi) do nematóide
Meloidogyne javanica (Treub 1885) Chitwood, 1949 e o crescimento vegetativo,
produção de grão da soja cv. U.F.V-l e densidade populacional final (Pj) foi investi-
gada sob condições de casa-de-vegetação. Dois dias após a germinação, as plantas em
vasos de 2 kg de solo (1 : 1 volume de uma mistura do Latossolo Vermelho- Escuro e
areia de rio) foram inoculadas com O, 2,4,8,16,32 e 64 larvas por grama de solo.
Verificou-se uma correlação negativa significativa (P < 0,05) entre Pi e as médias
para altura, peso da parte aérea, raiz e área foliar da planta com 35, 70 e 95 dias
após a inoculação. Com o aumento do nível do Pi de zero para 2, 4, 8 e 16 larvas/ g
de solo, verificou-se 43.5, 52.l, e 98% de redução de grãos. Houve uma relação ne-
gativa significativamente linear entre Pi e Pf até 16 larvas/g de solo. A população fi-
nal (Pf) foi alta (mais de 5 larvas/planta) no tratamento com Pi de 41arvas/g de solo
e reduzida a O nos tratamentos em Pi de 32 e 641arvas/g de solo.

EFFECT OF THE INITIAL POPULATION DENSITY OF THE NEMATODE,
MELOIDOGYNE JAVANICA, ON THE DEVELOPMENT

AND YIELD OF SOYBEAN

IABSTRACT - Relationship between initial population densities (Pi) of Meloidogyne
javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 on the growth and grain yield of soybean
cv. UFV·1 and final population densities was investigated under greenhouse condi-
tions. Two-days old plants grown in pots of 2 kg of soil (50:50 mixture of Dark
Red soil .and river sand) were inocu lated with O, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 larvae/g
of soil. A highly significant correlation (P < 0,05) between Pi and plant height,
shoot fresh weight, root and leaf areas of the plant after 35, 70 and 95 days of
inoculation were observed, with a steady increase in Pi levels from zero to 2, 4, 8
and 16 larvae/g soil. The reduction in grain for Pi of 2,4,8 and 16 larvae/g of soil
was 43.5, 52.1,82.4 and 98%respectively. There was a significant linear relationship
between P] and Pf up to 16 larvae/g of soil. The maximum increase in Pf was with
Pi of 4 larvae and the lowest with Pi of 32 and 64 larvae/g of soil.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, CPAC - EMBRAPA, Caixa
Postal 700023, CEP 73300 - Planaltina, DF.
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INTRODUÇÃO

o cultivo da soja (Glycine max (L.) Merr.) nos cerrados brasileiros demanda
cada vez maiores áreas e tal tendência é muito provável que continue no futuro.
Foi constatado (Sharma 1978), através de um levantament? geral nos campos culti-
vados com soja, no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (EMBRAPA),
localizado no km 18 da BR-020 nas proximidades de Planaltina, DF, a presença de
mistura de populações de vários nematóides parasitas da planta. O nematóide
formador de galhas na raiz, Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 é
a espécie dominante e causadora de sérios danos, com níveis de população estima-
dos em mais de 1 nematóide/g de solo (Observações não publica das do primeiro
autor).

Vários autores (Carvalho 1954; Lordello 1964 e Lehman et a!. 1977) acu-
saram perdas de rendimento causadas por este nematóide, em outras regiões do Bra-
sil.

Embora os nematóides formadores de galhas nas raízes tenham recebido uma
grande parcela de esforços da pesquisa no Brasil, ainda não existe informação
disponível relativa à densidade inicial e final de população de Meloidogyne javanica
e seu efeito no desenvolvimento e produção da planta de soja. Diversos enfoques
experimentais têm sido usados para determinar este tipo de relação. A informação
tem-se baseado mormente na comparação de perdas de rendimento entre parcelas
infestadas com nematóide e parcelas onde o nematóide tem sido eliminado ou redu-
zido, com a aplicação de nematicidas no solo (Sasser et al, 1975; Seinhorst 1963).
As desvantagens inerentes a este método são múltiplas e variadas: a) a densidade de
população inicial varia de uma parcela para outra; b) várias espécies de nematóides
parasitas podem ocorrer na mesma área; c) o tratamento químico do solo pode in-
duzir a incrementos na produção, independente da redução ou extinção do nema-
tóide (Seinhorst 1963). Outros métodos usados têm incluído o uso de micro parce-
las (Jones 1956; Olthof & Potter 1972), assim como experimentos em casa-de-vege-
tação (Swarup & Sharrna 1965; Rao & Biswas 1973). Progresso notável tem-se
atingido para caracterizar a resposta de hospedeiros à presença de nematóides, assim
como a formulação de modelos matemáticos que representem tais relações
(Oostenbrink 1966; Seinhorst 1963; Jones et a!. 1978). É necessário, porém, dis-
por de maiores informações que relacionem os efeitos de diversas densidades de
nematóides na produção devida à associação especifica do nematóide com a cultura.
Tais informações são a base para o diagnóstico de nematóides e para os programas
de transferência de tecnologia (Barker & Nusbaum 1971) responsáveis pela reco-
mendação de medidas eficientes de controle e determinação do ponte máximo de
tolerância para a população de nematóides. Este ponto tem-se revelado da maior
importância nos esforços para aumentar a produção, sem por isso causar problemas
ecológicos desnecessários.

O objetivo deste estudo é a determinação da relação entre diferentes densida-
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des de população inicial do M javanica com o desenvolvimento e produção de plan-
tas de soja (cv. U.F .V-I) e as densidades de população final.

MATERIAIS E M~TODOS

o nematóide formador de galhas na raiz, M javanica, utilizado neste experi-
mento, foi de uma cepa local isolada e coletada em soja e multiplicado em feijão
comum Phaseolus vulgaris L. cv. Rico 23, em casa-de-vegetação. O efeito de diferen-
tes níveis de população inícíal de M. javanica no desenvolvimento e produção de
grãos da soja cv. UFV -1, assim como a população final, foram estudados sob con-
dições de casa-de-vegetação, no período compreendido entre junho e setembro de
1978.

O solo utilizado foi uma mistura de Latossolo Vermelho-Escuro e areia de rio
previamente peneirada e tratada com brometo de metila na proporção de 1: 1. A
textura obtida foi a de um solo arena-argiloso com 14% de silte, 39% de argila,4%
de areia grossa e 43% de areia fina.

A fertilidade do solo foi corrigi da a níveis semelhantes aos recomendados para
a cultura, com aplicação de calcário e adubos químicos de acordo com a análise do
solo. Utilizaram-se vasos plásticos com capacidade para 2 kg de solo. Os vasos foram
submetidos a uma aplicação de água destilada para elevar a umidade do solo à
capacidade de campo sendo logo colocados em repouso durante quatro dias na
casa-de-vegetação.

Sementes de soja uniformes quanto ao tamanho, cor e tegumento foram este-
rilizadas durante 10 minutos em uma solução de clorox a 10% (0,525% de hipoclo-
reto de sódio) e depois lavadas três vezes com água destilada. As plântulas foram
germinadas em solo tratado com brometo de metila e dois dias após a germinação
foram transplantadas e inoculadas com O, 2, 4, 8, 16, 32 e 63 larvas/ovos por
grama de solo. Cada vaso continha uma planta. Os tratamentos 0,4, e 16 tiveram
doze repetições, e os outros, quatro. Cada plântula foi colocada no centro do vaso
e o solo foi revolvido com espátula até 5 em de profundidade. Em seguida inoculou-
-se com 10 ml da suspensão contendo o número de nematóides com a densidade
predeterminada, sendo depois coberta com solo adjacente e imediatamente irrigado.
Usou-se o delineamento de blocos casualizados com temperaturas entre 18 e 28°C.
Irrigados sempre que necessário e adubados a cada duas semanas com 50 ml de
15 g/litro da fórmula 15-15-20 suplementada com micronutrientes.

Os nematóides no solo de cada vaso foram extraídos, usando-se o funil de
Baermann modificado (Baermann 1917) a partir de 50 ml de solo. Com ajuda de
um microscópio estereoscópico foram contadas as galhas das raízes e as massas de
ovos. As observações foram analisadas estatisticamente e os tratamentos compara-
dos pelo teste de Duncan (Multiple Range Test), (Ducan 1951). As curvas foram
ajustadas pelo método dos quadrados mínimos.
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RESULTADOS

Efeto de M. javanica no desenvolvimento e produção de grãos de soja

Trinta e cinco dias após a inoculação, as plantas controle (os nematóides) pro-
venientes dos vasos cresceram bem, ao passo que os demais tratamentos mostraram
sintomas de c1orose e nanismo associados com severa formação de galhas nas raízes.
No tratamento com 4 larvas de população inicial (PÜ por grama de solo, as folhas
mostraram amarelecimento e ressecamento marginais, redução drástica na área fo-
liar, severa formação de galhas nas raízes primárias e secundárias com proliferação
de raízes laterais e severo engrossamento na região do hipocótilo. No tratamento
com 16 larvas (PÜ por grama de solo, as folhas apresentaram sintomas similares ao
tratamento anterior: engrossamento severo das raízes primárias (mais do que 100
galhas por planta), secundárias, e terciárias, e severo engrossamento com quebra da
base do caule seguida por morte da planta. Nos tratamentos com P] 32 e 64 larvas
por grama de solo, a região do hipocótilo apresentou-se severamente atacada por
nematóides, tumefata e descolorida; as raízes mostraram ausência de radicelas e
redução de raízes secundárias e terciárias, seguidas por morte da planta com redu-
ção drástica da altura e área foliar .

A altura da planta, peso fresco da parte aérea e da raiz e área foliar após 35,
70 e 95 dias correlacionaram-se negativamente (P < 0,05) com as densidades de
população iniciais Pi O, 4,16 e 64, (Fig. 1 - 4).

A mesma correlação foi obtida após 95 dias para Pi com altura da planta e
área foliar (Fig. 5), número de grãos e vagens por planta (Fig. 6), peso fresco da
parte aérea, raiz, vagens e grãos (Fig. 7).

Densidade final de população (Pf) de nematóides

Aos 35 dias da inoculação, a densidade de população final (Pr) de M javanica
no solo dos tratamenos com Pi de 4, 16 e 64 larvas por grama de solo foi de 0,0;
0,0 e 0,02 Iarvas/g de solo. Aos 70 dias após a inoculação estes números foram
de 0,15; 0,0 e 0,0, respectivamente. Não foi constatada diferença significativa entre
o tratamento com Pi de 2 e 4, mas eles diferiram (P ; 0,05) daqueles com Pj maior
após 95 dias da inoculação. Convém salientar que para níveis de Pi acima de 16, o
Pf foi O, por ter causado a morte das plantas. (Fig. 8).

o número de galhas e massa de ovos na Pi de 2 e 4 larvas/g de solo foram sig-
nificativamente (P < 0,05) maiores do que aqueles com Pi acima de 4, após 95 dias
da inoculação (Fig. 6 e tabela 1). A máxima Pf foi obtida nas plantas inoculadas
com 4 larvas/g de solo e a mais baixa foi obtida no tratamento com Pi de 32 e 64
(Fig.1).
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TABELA 1. Efeito de diferentes níveis populacionais de Meloidogyne javanica no crescimento vegetativo e produção da soja varo U. F.V·1
em casa de vegetação, após 95 dias.

Densidade Peso Fresco (g) Densidade
populacional Altura da Área N<? de N<? de popu lacional
inicial (DPI) planta (em) Parte Sistema Vagem Grão Foliar (cm)2 ootecas galhas final (DPf)

larvas/g de solo aérea radicu lar (solo + raiz)

O 21,77 a 6,22 a 3,46 a 3,92 a 2,57 a 153,25 a 0,00 c 0,00 d 0,0 b
1 19.40 ab 3,82 b 2,95 ab 1,85 bc 1,13 bc 156,23 a 28,25 a 36,00 a 5,19 a
2 18,55 ab 3,40 bc 4,15 a 2,34 b 1,45 b 134,44 a 26,50 a 40,00 a 5,10 a
4 16,17 b 3,36 bc 2,99 ab 2,01 bc 1,23 b 84,32 b 28,00 a 32,50 ab 5,68 a
8 15,35 b 1,92 cd 1,92 bc 0,83 cd 0,45 cd 57,09 cd 11,75 b 18,75 bc 2,26 b

16 8,85 c 0,46 de 0,76 cd 0,12 d 0,05 d 15,09 cd 9,00 bc 16,75 c 0,00 b
32 3,62 d 0,11 e 0,03 d 0,00 d 0,00 d 1,56 d 0,00 c 0,00 d 0,00 b
64 1,95 d 0,09 e 0,02 d 0,00 d 0,00 d 0,22 d 0,00 c 0,00 d 0,00 b

As médias seguidas da mesma letra não são significativas do nível de 0,05, segundo o teste de Duncan.

N•....
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DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste experimento mostram que o nível crítico de danos
para densidades de M javanica, na cultivar UFV-l é mais baixo do que a
menor P] usada. Com o aumento de P] de O, 2, 4, 8 até 161arvasjg de solo, a percen-
tagem de perdas no rendimento dos grãos de soja foram de 43.5,52.1,82.4, e 98%,
respectivamente. Perdas tão drásticas devem-se provavelmente à suscetibilidade da
cultivar usada e à capacidade patogênica do nematóide, que achou um ambiente fa-
vorável para a formação de galhas, nas condições do experimento. Redução similar
no desenvolvimento da soja devido a M javanica foi reportada por Srivastava et a\.
(1979), e quanto a espécies hortigranjeiras, (Swarup & Sharrna 1965) chegaram a
conclusões semelhantes.

A taxa de crescimento de um nematóide não é sempre correlacionável com a
Pj, particularmente nos níveis mais altos. De fato, nesses níveis ela é prejudicada
pelo desenvolvimento precário da planta hospedeira. A tendência exibida pelo nü-
mero final de massas de ovos nas raízes e larvas no solo confirmam o relato de
(Srivastava et aI. 1979), resultados semelhantes foram relatados por (Santo & Lear
(I 976) para Pratylenchus vulnus, em roseira.

Portanto, a taxa elevada de reprodução do M. javanica na soja a níveis baixos
de Pi pode ser possivelmente explicada por fatores favoráveis tais como: abundân-
cia de alimento; ausência de concorrência; e, suficiência da planta hospedeira para
sustentar tais níveis. A redução de massa de ovos para os níveis altos de Pi deveu-se
a fatores negativos como a superpopulação de endoparasitas. Esse tipo de relação
tem sido encontrado com Meloidogyne graminicola no arroz (Rao & Israel, 1972) e
com M incognita em beringela (Dhawan & Sethi, 1976).

Os resultados mostraram que o nematóide formador de galhas M. javanica
causa fortes reduções no crescimento vegetativo da soja afetando o potencial de
produção de grãos. Portanto, quaisquer perdas devidas ao nematóide, que ultra-
passe 10% da produção, são suficien tes para justificar o uso de práticas de controle.
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EFEITO DE LUZ E MEIOS DE CULTURA, SOBRE CRESCIMENTO
MICELlAL, FORMAÇÃO E TAMANHO DE PICNfDIOS

E ESPORULAÇÃO DE ISOLADOS DE PHOMOPSIS SOJAE LEH

A.M.R. Alrneida '

RESUMO - Três isolados de Phomopsis sojae, oriundos de sementes de Anápolis
(GO), Passo Fundo (RS) e Londrina (PR) forarr; cultivados em seis diferentes meios
de cultura, em dois regimes de luz. Os meios de cultura utilizados foram: czapeck,
malte, cenoura, haste de soja, aveia e BDA. Os regimes de luz foram: escuro contí-
nuo e luz contínua fornecida por quatro lâmpadas fluorescentes Osram 15 watts,
tipo luz do dia.

Os maiores crescimento de colônia foram observados nos meios de haste de
soja, malte, aveia, cenoura e BDA. O isolado de Londrina sempre apresentou menor
crescimento que os isolados de Anápolis e Passo Fundo. Os menores crescimentos
foram observados no meio de czapeck. Não houve efeito de luz sobre o crescimento
micelial de nenhum dos isolados.

A produção de picnídios somente ocorreu na presença de luz contínua. Os
melhores meios para produção de picnídios foram os meios de haste de soja, malte,
aveia e cenoura. O isolado de Passo Fundo produziu picnídio apenas no meio de
aveia. O maior número de picnídios foi obtido no isolado de Anápolis.

Eng<?Agr<?, Pesquisador da EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisade Soja - CNPSo - Cai-
xa Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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Não houve diferença no tamanho de picnídios nos diferentes meios para o iso-
lado de Anápolis, porém, para o isolado de Londrina houve diferenças, sendo que os
maiores tamanhos foram de picnídios formados nos meios de haste de soja, malte e
aveia.

As maiores esporulações foram obtidas com o isolado de Anápolis. O melhor
meio de cultura para esporulação dos isolados de Anápolis e Londrina foi o meio de
cenoura. Não se verificaram correlações significativas entre tamanho e número de
picnídios com esporulação.

Devido à variabilidade apresentada pelos isolados utilizados, procurou-se com-
parar a patogenicidade dos mesmos, baseando-se na percentagem de emergência de
sementes submetidas à infecção artificial do fungo. O isolado de Anápolis foi o mais
patogênico dos três isolados utilizados. O isolado de Passo Fundo não diferiu da tes-
temunha enquanto o isolado de Londrina fOI menos patogênico que o isolado de
Anápolis.

EFFECT OF LlGHT AND NUTRIENT MEDIA, ON THE MYCELlAL
GROWTH, PICNIDIA SIZE AND SPORULATIONS

OF PHOMOPSIS SOJAE LEH. ISOLATES

ABSTRACT - Three isolates of Phomopsis sojae Leh. obtained, from seeds harvested
in Anapolis (GOl. Passo Fundo (RS) and Londrina (PRl, were grown under six
different culture media and two light conditions. The culture media were Czapeck,
malt-agar, carrot-agar, soybean stem-agar, and PDA. The two light conditions were
complete absence of any light and continous light from two fluorescent lamps,
daylight type of 40 watts each.

Best mycelial growth was obtained in culture media of soybean stem-agar,
malt-agar, oat-agar, carrot-agar and PDA. The isolate from Londrina showed smaller
grovvth than did the isolates from Anapolis and Passo Fundo. There was observed
no light effect on mycelial growth of any isolate.

Pycnidia formation occurred only in the presence of light and best media for
pycnidia formation were soybean stem-agar, malt-agar, oat-agar and carrot-agar.
The isolate from Passo Fundo formed pycnidia only under oat-agar media condition
but the isolate from Anapolis presented the larger number of pycnidia under ali
condition. The pycnidia size for the Anapolis isolate was not influenced by the
media but for the Londrina isolate bigger pycnidia size was observed for the media
malt-agar, soybean stem-agar, and oat-agar.

Sporulation was more evident in the Anapolis isolate and the best media was
carrot-agar. There observed no significant correlations between size and number of
pycnidia with sporulation.
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Due to the differential behavior of the isolates under the various conditions
of this experiment, a test of pathogenic action of each isolate was performed. The
isolate from Anapolis was the most pathogenic followed by the isolate from Lon-
drina. The isolate from Passo Fundo did not cause significant reduction in the
emergency of artificiallv innoculated soybean seedwhen compared to the control,

INTRODUÇÃO

No Brasil a ocorrência de Phomopsis sojae foi relatada pela primeira vez por
Andrade (1945). Posteriormente, outros autores descreveram a ocorrência deste
patógeno em regiões de cultivo da soja (Yorinori, 1977; Almeida, 1978; Sediyama
et al. 1978; Dhingra et al. 1979 e Ferreira et al. 1980).

Diversos pesquisadores caracterizam a baixa germinação das sementes devido
à infecção por P. sojae (Kmetz et al. 1978; Peterson & Strelecki, 1965 e Wilcox
etal.1974).

Por este motivo, procurou-se avaliar em testes de sanidade a incidência deste
patógeno, além de outros fungos, em sementes de soja oriundas de ensaios experi-
mentais localizados em Anápolis (GO), Passo Fundo (RS) e Londrina (PR).

Constatou-se que os isolados obtidos e mantidos em meio de BDA, exibiam
entre eles diferenças em crescimento micelial e na produção de picnídios.

Procurou-se a partir dessas informações estudar o comportamento desses iso-
lados em diferentes meios de cultura, na presença ou ausência de luz contínua, bem
como avaliar a patogenicidade dos mesmos.

MATERIAL E MÉTODOS

Sementes de soja oriundas de ensaios experimentais localizadas em Anápolis
(GO), Passo Fundo (RS) e Londrina (PR) foram utilizadas em testes de sanidade.
Após esterilizadas superficialmente em hipoclorito de sódio, 1% por 1 a 2 minutos,
foram lavados em água destilada esterilizada e transferidas para placas de Petri com
BDA, contendo 50 ppm de 2,4 - diclorofenoxiacetato de sódio, a fim de evitar ger-
minação. As placas foram incubadas a 260C. Os isolamentos foram feitos após seis
dias de incubação.

Utilizaram-se os seguintes meios de cultura:

1. BDA (200 g de batata; 17 g dextrose e 15 g de agar em 1.000'ml de água);

2. malte (20 g extrato de malte; 1 g peptona; 20 g dextrose e 20 g de agar,
para 1.000 rnl de água;

3. aveia (40 g farinha de aveia Quaker e 15 g agar em 1.000 rnl água);
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4. cenoura (50 g cenoura; 1 g CaC03 e 15 g de agar em 1.000 rnl água);

5. haste de soja (40 g haste de soja moída, 15 g agar e 3 g NaN03 1m 1.000 rnl
água);

6. czapeck (3 g NaN03; 1 g KH2 P04, 0,5 g MgS04; 0,5 KCI; 0,01 g FeS04;
30 g sucrose e 15 agar em 1.000 ml de água).

Prepararam-se para cada isolado doze placas de cada meio. No centro de cada
placa colocou-se disco de micélio do fungo desenvolvido em BDA, com sete dias de
idade. Os discos de micélio com 7 mm de diâmetro foram retirados da periferia da
colônia, com furador de rolha.

Metade das placas foram mantidas em incubadora, a 26oC, sem luz, enquanto
a outra metade recebia luz contínua fornecida por 4 lâmpadas Osram, tipo luz do
dia, de 15 watts cada uma. Cada regime de luz constituiu um experimento.

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em arran-
jo fatorial, com seis meios de cultura e três isolados, totalizando dezoito tratamen-
tos, com seis repetições por tratamento. Cada placa de Petri consistia numa repeti-
ção.

Foram feitas as seguintes avaliações: crescimento micelial, produção de picní-
dios, tamanho de picnídios, esporulação e patogenicidade dos isolados.

Nas análises de variância os dados foram transformados em y'X":""1, com
exceção das análises de tamanho de picnídios e patogenicidade.

O crescimento micelial foi determinado através do diâmetro da colônia, 96
horas após a repicagem.

A produção de picnídios foi avaliada contando-se o número de picnídios
formados em quatro áreas de I cm? , cada uma, tomados ao acaso na superfície do
meio de cada placa de Petri.

A área do picnídio foi obtida multiplicando-se a largura pelo comprimento
utilizando-se ocular micrométrica com aumento de 10 vezes e objetiva com aumen-
to de 6 vezes. Em cada placa fez-se amostragem dos picnídios, determinando-se o
tamanho como média de cinqüenta leituras.

A esporulação foi obtida por maceração dos 50 picnídios coletados anterior-
mente, ao acaso, em 5 ml de água destilada, determinando-se o número de esporos
por mililitro, através de hemacitômetro.

A patogenicidade dos isolados foi feita de acordo com técnica descrita por
Kmetz al 1978, modificando-se apenas o tempo de incubação das sementes, junto
às colônias do fungo, para 24 horas em BDA. A modificação do tempo, de incu-
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bação das sementes foi devido à drástica redução de germinação e emergência,
quando incubadas por 48 horas, em testes efetuados preliminarmente. As sementes
do tratamento considerado como testemunha foram incubadas em placa de Petri
contendo BDA, pelo período de 24 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no presente trabalho confirmam as observações realiza-
das preliminarmente, quanto às diferentes características apresentadas pelos três
isolados de Phomopsis sojae.

Inicialmente constataram-se diferenças no diâmetro rnicelial dos isolados,
quando os mesmos foram cultivados em seis meios de cultura (Tabela 1). Embora
todos os isolados tenham apresentado menor desenvolvimento no meio de czapeck,
observa-se que foi o isolado 3 (Londrina, PR) quem apresentou menor desenvolvi-
mento em todos os meios de cultura utilizados. Por outro lado, não se constatou
influência de lurninosidade sobre o diâmetro micelial dos três isolados em qualquer
meio de cultura, notando-se entretanto que o isolado 3 teve sempre menor cresci-
mento na presença ou ausência de luz. Os meios de BDA, haste de soja e cenoura
promoveram maior desenvolvimento micelial, à semelhança dos meios de malte e
aveia, citados respectivamente por Luttrel (1947) e Seal (1976).

TABELA 1. Efeito de diferentes meios de cultura no diâmetro micelial de três isolados de Pho-
mopsis sojee, em dois regimes de luz ~ EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR, 1981.

Com luz isolados
Meio de
Cultura 2 3

Haste de soja 9,0 a 8.4 a 5,8 a
Malte 9,0 a 9,0 a 5,70 a
Aveia 9,0 a 9,0 a 3,70 b
Cenoura 9,0 a 9,0 a 5,80 a
Czapeck 3,5 b 3,8 b 2,6 b
BOA 9,0 a 9,0 a 5,80 a

Sem luz isolados

2 3

8,4 a 8,0 a 5,5 a
9,0 a 8,5 a 4,5 a
8,3a 8,5 a 5,0 a
8,5 a 8,0 a 5,0 a
3,5 b 3,0 b 2,3 b>
9,0 a 8,8 a 5,5 a

C.v. = 7,2%

• Diâmetro determinado em em, em culturas com cerca de 96 h.

Médias seguidaspela mesma letra nascolunas não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
Isolado 1 oriundo de Anápolis (GO).
Isolado 2 oriundo de PassoFundo (RS).
Isolado 3 oriundo de Londrina (PR).
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A produção de picnídios, pelos três isolados, somente foi verificada quando
as culturas foram submetidas à presença de luz contínua durante um período de
incubação de 12 dias. Por esta razão, as análises de variância executadas a partir da
Tabela 2, inclusive, consideram apenas o experimento conduzido na presença de
luz. Devido ao isolado 2 ter produzido picnídios apenas no meio de aveia, efetuou-
-se a análise de variância dos três isolados, neste meio (Tabela 2) enquanto que os
isolados 1 e 3 são comparados na Tabela 3. O efeito de luminosidade na produção
de picnídios havia sido determinada anteriormente por Seall (1976), embora o au-
tor tenha ainda relatado produção de picnídios, em pequena quantidade, mesmo
na ausência de luz.

TABELA 2. Efeito do meio de aveia sobre a produção de picnídios de três
isolados de Phomopsis sojae em regime de luz contínua. EMBRAPA·
CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Isolados
Meio de
Cultura 2 3

Aveia 38,58*a 24,33 b 5,50 c

C.V. = 11,0%

* Número médio de picnídios por cm2 de superfície de meio de cultura.

Média seguida pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de
Duncan a 5%.

Isolado 1 oriundo de Anápolis (GOL
Isolado 2 oriundo de PassoFundo (RSl.
Isolado 3 oriundo de Londrina (PRl.

No meio de aveia a maior produção de picnídios foi observada no isolado 1,
seguido pelos isolados 2 e 3, respectivamente (Tabela 2). Ao se compararem os
isolados 1 e 3, nos demais meios de cultura, verificou-se que ambos os isolados pro-
duziram maior número de picnídios nos meios de haste de soja e meio de malte,
principalmente, enquanto o pior meio de cultura foi BDA (Tabela 3). O isolado 1
sempre produziu mais picnídios que o isolado 3, que não apresentou picnídios nos
meios de czapeck e BDA.

Os resultados de tamanho de picnídios constam da Tabela 4. A análise de va-
riância foi executada considerando-se a média das áreas dos picnídios obtidos nos
isolados 1 e 3. O isolado 2 somente produziu estas estruturas no meio de aveia. Para
o isolado 1 não se constataram diferenças significativas quanto ao tamanho dos
picnídios formados nos diferentes meios de cultura. O isolado 3 apresentou picní-
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TABELA 3. Produção de picnidios de dois isoladosde Phomopsis sojae man-
tidos em diferentes meios de cultura em regime de luz contínua.
EMBRAPA - CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Meio de
Cultura

Isolados

3

Haste de soja
Malte

Aveia
Cenoura

Czapeck
BDA

57,33*a
45,25 a
40,58 a
32,58 a
8,31 b
7,91 b

12,31 a
13,75 a
5,50 b
8,16 b
0,0 c
0,0 c

C. V. 25,30% 21,50%

• Número médio de picnídios por cm2 de superfície de meio de cultura.

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de
Duncan a 5%.

Isolado 1 oriundo de Anápolis (GOl.
Isolado 3 oriundo de Londrina (PR).

dios menores no meio de cenoura. Convém ressaltar que na amostragem efetuada
dentro de cada repetição, houve sempre grande variação quanto aos tamanhos má-
ximos e mínimos observados, não havendo dentro da repetição uniformidade quan-
to ao tamanho dos picnídios. Estas observações concordam com aquelas relatadas
por Hildebrand (1954), embora este autor tenha ainda observado diferenças de ta-
manho de picnídios entre diversos isolados mantidos em meio de cultura.

A esporulação média obtida é relatada nas Tabelas 5 e 6. Para o isolado 1, a
maior esporulação foi encontrada no meio de cenoura, enquanto que, para o isolado
3, os meios de cenoura e aveia foram os melhores. Entretanto, o isolado 1 esporulou
em maior quantidade que o isolado 3. O isolado 2 apresentou a menor esporulação,
entre os três isolados testados (Tabela 6). Convém ressaltar que o meio de aveia ha-
via sido citado anteriormente como melhor na esporulação de um isolado de P.
soja e por Seall (1976). Entretanto, o termo esporulação foi usado erroneamente pe-
lo autor para caracterizar produção de picnídios. Provavelmente, caso houvesse sido
determinada a esporulação, através do número de esporos por picnídios, os resulta-
dos fossem diferentes daqueles citados no trabalho.

Não se contrataram correlações significativas entre tamanho e número de
picnídios, com esporulação, em qualquer dos meios de cultura utilizados. Entretan-
to, não se descarta a possibilidade de que isso venha a acontecer, necessitando para
este estudo utilizar maior número de isolados (Tabela 7).
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TABELA 4. Tamanho e área média de picnídios de três isolados de Phomopsis sojae, quando
mantidos em diferentes meios de cultura, em regime de luz contínua. EMBRAPA
CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Isolados

Meio de
cultura 2 3

Tamanho Tamanho Tamanho

Hastede Soja
Malte
Aveia
Cenoura
Czapeck
BOA

210x310
210 x 290
210 x 300
200 x 310
190 x 320
190 x 320

65100 a
60900 a
63000 a
62000 a
60800 a
60800 a

190 x 310 58900

210 x 300
200 x 300
210x300
180 x 260

63000 a
60000 a
63000 a
46800 b

C.V. = 34,6%

Médias seguidaspela mesma letra nascolunas não diferem entre si pelo teste de Ouncan a 5%.

Isolado 1 oriundo de Anápolis (GOl.
Isolado 2 oriundo de PassoFundo (RSl.
Isolado 3 oriundo de Londrina (PRl.

TABELA 5. Esporulação de dois isolados de Phomopsis sojae mantidos em dife-
rentes meios de cultura em regime de luz contínua. EMBRAPA -
CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Meio de
Cultura

Isolados

3

Hastede soja
Malte
Aveia
Cenoura
Azapeck
BOA

545.500*d
2.233.000 b
823.000 c

4.010.000 a
493.000 d
949.500 c

133.000 b
113.000 b
676.500 a
690.000 a
0,0 c
0,0 c

C.V. = 11,88%

* Número médio de esporos/rnl.

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de
Ouncan a 5%.

Isolado 1 oriundo de Anápolis (GOl.
Isolado 3 oriundo de Londrina (PRl.
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TABELA 6. Efeito do meio de aveia sobre esporulação de três isolados de Pho-
mopsis sojee, em regime de luz contínua. EMBRAPA - CNSPo, Lon-
drina, PR. 1981.

Meio de
cultura

Isolados

2 3

Aveia 823.00Q*a 443.000 b 676.500 a

C.V. = 5,53%

• Número médio de esporos/ml.
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan
a 5%.

Isolado 1 oriundo de Anápolis (GOl.
Isolado 2 oriundo de PassoFundo (RS).
Isolado 3 oriundo de Londrina (PR).

TABELA 7. Coeficientes de correlação simples (r) de pares formados entre tama-
nho de picnldios e número de picnldios com esporulação de isolados
de Phomopsis sojee, EMBRAPA - CNPSo, Londrina, PR. 1980.

Isolados

Características Esporulação
1

(N<?esporos/mil
3

Tamanho de picnídios (M2)
Número de picnídios (n<?/crnl

0,12 Ns'
0,19 Ns

0,42 Ns
0,19 Ns

• As correlações não foram significativas ao nível de 5%.

A Tabela 8 apresenta os resultados de patogenicidade, baseando-se na percen-
tagem de emergência de sementes de soja, quando submetidas à infecção de três iso-
lados de Phomopsis sojae. Constata-se, pelos resultados obtidos, que o isolado 1 foi
mais patogênico, seguindo pelo isolado 2. O isolado 3 não diferiu da testemunha.
Embora tenham utilizado metodologia diferente, variações em patogenicidade ha-
viam sido relatadas anteriormente por Dunleavy (1957) e Henning (1981).
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TABELA 8. Teste de patogenicidade de três isolados de Phomopsis sojse, baseando-se na per-
centagem de emergência de soja cv. Paranâ. EMBRAPA - CNPSo, Londrina, PR.
1981.

Percentagem de emergência
Isolado

1<;1Repetição 2<;1Repetição Média

1
2
3

Testemunha

29
52
79
77

21
43
61
68

25,00 a
47,50 b
70,00 c
72,50 c

C.V. = 4.46%

Isolado 1 oriundo de Anápolis (GOl.
Isolado 2 oriundo de Passo Fundo (RSl.
Isolado 3 oriundo de Lodrina (PRl.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. Na análise de
variância os dados originais foram transformados em arco sen ~

CONCLUSÕES

1. Os meios de cultura de haste de soja, malte, aveia, cenoura e BDA induzi-
ram os maiores crescimentos de colonia;

2. O isolado de Londrina apresentou em todos os meios de cultura, o menor
crescimento micelial;

3. Não se observou efeito de luz sobre o crescimento micelial dos isolados
testados;

4. A produção de picnídios somente foi observada quando os isolados foram
mantidos na presença de luz contínua;

5. O maior número de picnídios foi produzido pelo isolado de Anápolis no
meio de haste de soja;

6. Não se verificaram correlações significativas entre tamanho e número de
picnídios com esporulação; e

7. O isolado de Anápolis foi o mais patogênico. O isolado de Passo Fundo
não diferiu de testemunha enquanto o isolado de Londrina foi menos patogênico
que o isolado de Anápolis.
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EFICIÊNCIA DE ADUBOS VERDES NO CONTROLE
DE NEMATÓIDES ASSOCIADOS Ã SOJA NOS CERRADOS

R. D. Sharrna'
J. Pereira'

D.V.S. ResckI

RESUMO - Numa área de cerrado do Distrito Federal foram avaliadas 15 espécies
recomendadas para adubação verde em um latossolo vermelho escuro (LE) de tex-
tura argílo-arenosa, nos anos agrícolas 1977/78 a 1979/80, quanto à sua eficiência,

I
Pesquisadores da EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC, Caixa
Postal 70.0023, CEP 73300 - Planaltina, DF.
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no controle de diversos nematóides Meloidogyne javanica, Pratylenehus brachyurus,
Maeroposthonia orna ta, Paratriehodorus minor, Ditylenehus sp., Tylenehus sp.,
Aphelenehoides sp., Aphelenehus avenae e nematóides não-parasitas, através da in-
fluência na redução da população desses fito parasitas e do efeito na produção da
soja (cultivar UFV-1).

Crotalaria grationa, C. pau Una, C. juncea, C. spectabilis, Stizolobium ater-
rimum, S. deeringianum, S. niveum, Cyamopsis psorolioides, Sesbania aculeata,
Doliehos lab lab, Tephrosia candida, Clitoria fernatea, Canavalia ensiformis, Cajanus
eajan e Indigofera tinetoria foram os adubos verdes usados. O cravo de defunto (Ta-
getes ereeta), planta inimiga de nematóides, e o feijão mungo (Phaseolus aureus),
especialmente suscetível àqueles fitoparasitas, foram usados como' indicadores.

A adubação química foi feita somente em 1977. Os adubos verdes foram in-
corporados ao solo em meados de março de 1978.

Os resultados permitem concluir que os adubos verdes e o T. ereta reduziram
significativamente a população de nematóides até à época do primeiro plantio da
soja (ano agrícola 1978/1979. A partir do segundo ano a população começou
aumentar em decorrência da suscetibilidade da variedade cultivada em dois anos
agrícolas consecutivos. A C. paulina foi a espécie mais eficiente, pois além de redu-
zir significativamente a população de nematóides, contribuiu para que a soja, nos
dois anos, desse uma produção média de 2.072 kg/ha, seguindo-se o T. ereeta em
cujo tratamento a soja produziu 2.034 kg/ha. Em decorrência da sua influência po-
sitiva no controle de nematóides, na fertilidade do solo e conseqüentemente na pro-
dutividade da cultura, a adubação verde é uma alternativa para reduzir o alto custo
da adubação química e controle químico.

EFFECT OF GREEN MANURE ON THE CONTROL OF NEMATODES
ASSOCIATED TO SOYBEAN IN THE CERRADOS

ABSTRACT - During the years 1977/78 to 1979/80 in Cerrado region of Federal
District, 15 species of plants recommended for green manuring were grown in Dark
Red Soil with sandy clay texture for evaluating their efficiency in controlling
different species of nematodes (Me/oidogyne javaniea, Praty/enehus brachyurus,
Macroposthonia ornata, Paratrichodorus minar, Tytenchus sp., Aph/enchoides sp.,
Aphe/enchus avenae and saprofitic nematodes) by their influence in reducing the
populations of parasitic plants nematodes and their effect on the production of
soybean cultivar UFV-1.

Crata/aria grationa, C. pau/ina, C. juncee, C. spectabi/is, Stizotobium ater-
rimum, S. deeringianum, S. niveum, Cyamopsis psorolioides, Sesbania acu/eata,
Do/ichos /ab lsb, Tephrosia candida, C/itoria fernatea, Canava/ia ensiformis, Cajanus
cajan and /ndigofera tinctoria were used asgreen manures. African marigold (Tage-
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tes erecta) nematode enemy plant and moong bean (Phaseolus eureusi highly
susceptible above mentioned nematode species were used as plants indicators.

Chemical fertilizers were applied only during 1977 followed by green manu-
ring during the middle March, 1978.

The results permit to conclude that the green manures and T erecta signifi- .
cantly reduced nematode populations til! the time of first year of soybean planting
(agriculture year 1978/79) after which the populations started increasing due to
planting of nematode susceptible variety for two agricultural years consecutively:
C. paulina was the most efficient species not only in reducing nematode populat-
ions but also contributed to soybean production in two years with an average yield
of 2,072 kg/ha followed by T erecta with an average yield of 2,034 kg/ha; due to
positive effect in nematode control, soil fertility and consequently in crop produc-
tion, suggesting that green manuring is one of the alternative method for reducing
the high cost of chemical fertilizers and chemical control of nematodes.

INTRODUÇÃO

Os solos da região dos cerrados são, em condições naturais, pobres em nu-
trientes essenciais às plantas e permitem, na sua maioria, fácil mecanização. Por
outro lado, apresentam uma rica fauna de insetos, nematóides, fungos e outros mi-
croorganismos que podem ser fatores limitantes na sua utilização econômica.

Já nos primeiros anos de cultivo da soja nessas áreas, vem sendo observado em
alguns locais que os ataques de nematóides podem afetar a sua produtividade
(Lehman et ai. 1977, Sharma & Castro 1979). Esse prejuízo será progressivo se não
houver métodos eficientes de controle. Sabe-se que o uso de produtos químicos
seria eficiente mas, seus efeitos colaterais poderiam criar outros problemas. Assim
controles através de manejo do solo e da planta devem ser definidos através de es-
tudos de campo. Esses estudos, para ter validade prática, tem que ser dirigidos de
tal forma que a população de nematóides seja reduzida sem que o manejo preconi-
zado prejudique as propriedades inerentes à fertilidade do solo, e o caráter econômi-
co do sistema de produção.

A manutenção da matéria orgânica do solo, é o fator primordial no controle
dos nematóides. E, dentre as várias linhas de pesquisas que existem para se atingir
esse objetivo, deve-se dar atenção às que são formuladas no presente trabalho e que
são os resultados dos múltiplos efeitos de adubação verde com leguminosas na redu-
ção da população de nematóides, associados à cultura da soja nos cerrados.

REVISÃO DE LITERATURA

A adubação verde vem sendo praticada, com o intuito de melhorar a produ ti-
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vidade dos cultivos anuais subseqüentes. As leguminosas incorporadas do início e
meados de sua floração tem sido as mais utilizadas dada a sua comprovada eficácia
na simbiose com bactérias do gênero Rhizobium fixando nitrogênio atmosférico
além de outras vantagens relacionadas às diversas mudanças causadas aos fatores
da fertilidade do solo. Na decomposição dos adubos verdes incorporados, grandes
reduções são observadas na população dos patógenos fúngicos das plantas com re-
flexos positivos no controle das doenças após a incorporação de várias espécies de
plantas ao solo (Garrett 1956, 1965; Patrick & Tousson 1965 e Stover 1962). Fato
semelhante tem ocorrido em relação aos nematóides fitoparasitas. Assim, com rela-
ção aos nematóides formadores de galhas (Linford et ai. 1938) ao incorporar 50
a 200 t/acre de folhas picadas de abacaxizeiro, encontraram pela primeira vez que
a incidência de meloidoginose pode ser reduzida significativamente através desse
manejo. Posteriormente Patel & Desai (1964) utilizando outras cinco culturas
como adubo verde em solo infestado com Meloidogyne spp., observaram que
Melilotus alba cv. annua e Sorghum vulgare causaram redução na população de
Meloidogyne spp.

Singh (1965) incorporando folhas picadas de Pongamia glabra em solo infes-
tado com Meloidigyne javanica observou em ensaio de vaso redução de 50% no Ín-
dice de galhas em tomateiro.

Singh & Sitaramaiah (1967) observaram controle razoavelmente bom de ne-
matóides causador de galhas, três semanas após incorporação de 8.000 kg de folhas
de Cassia accidentalis por acre, em condições de campo. Adubação verde com alfafa
é muito eficiente no controle de Meloidogyne spp. (Mankau 1968), bem como a
eficiência de folhas picadas de margosa (Azadirachta indica) incorporado ao solo
antes do cultivo de tomateiro, quiabeiro e plantas de beringela atacadas por Meloi-
dogyne spp. (Lall & Hameed, 1969).

Mais recentemente Sharma et ai. (1979) e Sharma & Silva (não publicado),
obtiveram excelente controle de M javanica, P. brachyurus e outros tylenchidas
associados com as culturas de soja e de trigo.

Thorne (1926) trabalhando com Heterodera schachtii Schmidt 1871, obser-
vou que ao se incorporar abundante quantidade de trevo doce (Melilotus sp.) ao
solo, o calor e gás liberado na decomposição do material resultou na morte de 5 a
22% dos nematóides, inclusive dentro dos cistos. Duddington & Duthoit (1960) e
Duddington et ai. (1961) observaram grande redução na população dos nernatói-
des formadores de cistos dos cereais em solo infestado com Heterodera major, após
incorporação de folhas de couve.

Hams & Wilkin (1961) também observaram bom controle em solo infestado
de Heterodera spp., após adubação verde, melhorando as culturas subseqüentes.

Hutchinson et a!. (1960) ao trabalhar com pedaços de aboboeira observaram
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que as populações de Hoplolaimus tylenchiformis e de P. penetrans eram bem me-
nores onde se incorporou o vegetal em comparação à testemunha.

Foi visando à avaliação da eficiência de adubos verdes no controle de nema-
tóides associados à cultura da soja nos cerrados que se conduziu esse experimento.

MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados (CPAC) em latossolo vermelho escuro (LVE) de textura
argilo-arenosa, durante os anos agrícolas 77/78 a 79/80. Foram realizadas análises
prévias de rotinas para as características físicas e químicas do solo nos respectivos
laboratórios do CPAC. Os resultados observados foram:

Químicos
pH água (1: 1)
AI (mEq/ 100 g)
Ca + Mg (mEq/lOO g)
P (ppm)
K (ppm)
Mat. Orgânica (%)

4,52
0,42
2,44
8

41
2,54

Físicos
Argila (%)
Silte (%)
Areia fina (%)
Areia grossa (%)
Porosidade total (%)

48
7

39
8

69

O preparo inicial do solo constou de duas arações e uma gradagem antes da
calagem e adubação e uma gradagem imediatamente após. A calagem aplicada foi de
3,33 toneladas de calcário (pRNT = 60%) por hectare e a adubação constou de
750 kg de superfosfato simples, 167 kg de cloreto de potássio e 40 kg de FTE
BR-12 por ha.

No primeiro ano agrícola foram cultivados quinze leguminosas e um compos-
to como adubos verdes e na floração desses vegetais foram roçados e incorporados
com grade. O cravo de defunto (T erecta) e o feijão mungo (Phaseolus aureus
Roxb.) foram considerados como testemunha (Tabela 1).

Nos dois anos subseqüentes foi plantado a soja cultivar UFV-l, como planta
sensível ao ataque e, portanto, indicadora dos efeitos da decomposição do material
incorporado ao solo na população de nematóides. A soja não recebeu adubação
química.

Para avaliação da população foram coletadas amostras compostas nas parcelas
até 25 em de profundidade e homogeneizadas. Destas, foram processados somente
50 g de solo e 5 g de raízes para isolamento dos nematóides.

As amostragens foram realizadas em novembro de 1977, janeiro, abril, junho,
agosto, outubro e dezembro de 1978. Em 1979 as amostragens passaram a ser men-
sais até o mês de abril de 1980.
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TABELA 1. Espécies de plantas e quantidade de sementes/48 m2•

Sementes/
Espécies 48 m2 Emergência Floração

(g)

Crota/aria grationa 120 20/01/78 08/04/78
Crota/aria juncea 220 14/11/77 20/01/78
Crota/aria pau/ina 230 18/11/77 01/04/78
Crata/aria spectabi/is 248 18/11/77 13/01/78
Stirotobium aterrimum 4000 17/11/77 11/04/78
Stizotobium deeringianum 1664 17/11/77 18/02/78
Stirolobium niveum 2560 16/11/77 26/01/78
Indigofera tinctoria 46 11/11/77 09/04/78
Sesbaniaacu/eata 176 18/11/77 19/02/78
Do/ichos /ab/ab 592 15/11/77 30/04/78
C/itoria fernatea 132 19/11/77 18/01/78
Cajanus cajan 700 17/11/77 04/05/78
Cyamopsis psoro/ioides 150 17/11/77 18/02/78
Canava/ia ensiformis 240 16/11/77 16/02/78
Tephrosia candida 150 18/11/77 12/04/78
Phaseo/usaureus (test.) 150 15/11/77 15/01/78
Tageteserecta (test.l 60 16/11/77 12/01/78

Plantio: 11/11/77
Corte: 06/03/78
Incorporação ao solo: 16/03/78

Os nematóides foram isolados do solo e raízes, usando-se a modificação do
método do funil de Baermann (Baermann 1917) e homogeneizador (Stemerding
1963).

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso com 17 trata-
mentos e três repetições.

RESULTADOS E DISCussAo

Os nomes das espécies utilizadas e dos valores obtidos sobre peso das semen-
tes por parcela, datas de plantio, germinação, floração, corte e de incorporação ao
solo, estão contidos na Tabela 1.

As produções de matéria seca obtida por hectare e incorporada ao solo varia-
ram de 377 kg para Crotalaria grationa a 10.553 kg para C. juncea (Fig. 1).

As principais espécies de nematóides fitoparasitas encontradas antes da adu-
bação verde foram: M javanica, P. brachyurus, Macroposthonia ornata, Paratricho-
dorus minor, e outros nematóides conhecidos como Mycophagous, bem como sus-
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peitos parasitas: Tylenchus sp., Ditylenchus sp., Aphelenchoides sp. e Aphelenchus
avenae; os não parasitas como espécies de Acrobeloides, Cephalobus, Rhabditis,
Acrobeles e predadores como Mononchus sp. e Dorylaiuns sp. (Tabela 2).

De um modo geral os adubos verdes foram altamente eficientes na redução
dos estágios ativos (larvas e adultos) dos nematóides em comparação aos estágios
inativos (ovos) até meados de agosto de 1978, quando houve diferentes flutuações
na população de nematóides, oriundos dos ovos existentes no local (Fig. 9).

Os adubos verdes C. juncea, S. deeringianum, Tephrosia candida e Sesbania
aculeata foram os mais eficientes no controle das diversas espécies de nematóides
com exceção do gênero Macroposthonia (Tabela 2).

O controle das formas ativas causado pela C. paulina foi mais pronunciado
que o da Canavaiia enstformis que teve mais produção de matéria seca (Fig. 10). O
mesmo ocorreu com a Crotalaria spectabilis (Fig. 9) em relação a C. juncea embora
esta tenha produzido mais massa. Isso leva a crer que o efeito da adubação verde
na redução dos nematóides está mais relacionada com as toxinas presentes na plan-
ta e elaboradas na decomposição, que pela quantidade de matéria seca produzida.

Em todos os tratamentos onde se incorporou as leguminosas, o controle dos
nematóides mais importantes para a cultura da soja, M. javanica e P. brachyurus,
variaram entre 96 e 100% e 91 a 100%, respectivamente (Tabela 2). No tratamento
onde não foi feita a incorporação do adubo verde como Tagetes erecta, o controle
de M. javanica e P. brachyurus foram 100% para cada espécie, mas o aumento na
população foi observado para os nematóides Ditylenchus sp., Aphelenchoides sp.,
Aphelenchus avenae e saprofagos. No caso do Phaseolus aureus a porcentagem de
controle aos nematóides foi de 85 a 90% para P. brachyurus eM. javanica respecti-
vamente, mas houve aumento na população dos outros tylenchidas (Ditylenchus
sp., Aphelenchoides sp., A. avenae e Tylenchus sp.) e nematóides não parasitas. Esta
situação é normal após a colheita, quando a densidade populacional dos nematóides
fitoparasitas diminui por falta de alimentos, competição, predadores e doenças. Os
nematóides conhecidos como parasitas suspeitas aumentam nos tecidos em decom-
posição, alimentando-se de fungos e bactérias responsáveis pela decomposição
(Tabela 2).

Na Fig. 8 são apresentadas as produções da soja onde tinham sido incorpora-
das as quinze espécies de adubos verdes estudados. Novamente não se observou uma
relação direta entre produção de massa seca e a produção de grão de soja, pois no-
tou-se que a maior produção de soja ocorreu nas parcelas onde tinham sido incorpo-
radas C. paulina, apesar de não ter sido o tratamento que mais produziu matéria
seca.

Nos anos agrícolas 1978/79 e 1979/80 a produção média de grãos da soja nos
tratamentos com T erecta e P. aureus foi 2.034 e l.391 kg/ha, respectivamente,
mostrando sua alta resistência e alta suscetibilidade.
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TABELA 2. Efeito de adubação verde no controle de nematóides em Latossolo Vermelho-Escuro (LVE) de Cerrado. Média de três re-
petições.

Controle dos nemat6ides (%)

Espécies da planta
P M D A AA T M PT O S

Tagetes erects (teste) 100 100 91x * 11,8* 1,2' 100 4,2
Crotalaria paulina 100 100 94 93,6 99,3 100 100 97,5
Crotalaria juncea 100 100 100 81,4 97,2 100 30 96,0
Caymopsis psorolioides 100 100 80 100 98,4 100 100 100 98,3
Stizolobium niveum 100 100 91 100 97,8 25,0 100 93,0
Stizolobium deeringianum 100 100 93 96,6 99,0 100 * O 95,0
Indigofera tinctoria 100 100 98 100 98,9 100 100 99,0
Crotalaria spectabilis 100 100 94,5 92,9 99,8 100 100 100 97,3
Stizolobium aterrimum 100 100 97 92,6 99,3 100 100 100 95,0
Crotalaria grationa 100 100 100 100 99,6 100 100 100 100 99,0
Tephrosia candida 100 100 91,8 100 96,2 100 25 93,7
Cajanus cajan 100 96 98 91,7 97,7 100 75 96,0
Sesbania aculeata 100 99 98 100 99,8 100 30 100 100 99,9
Doticbos.lebleb 90,9 99,4 93,6 100 99,7 100 100 100 98,5
Cana valia ensiformis 100 100 95,6 100 98,8 100 100 98,8
Phaseolus aUrf!us 85 90 6,7* 15,0* 2,2* 3,1* 5,5'

• Aumento da população
- P - Pratylenchus brachyurus, M - Meloidogyne javanica, D . Ditylenchus sp., A - Aphelenchoides sp., AA - Aphelenchus avenae,

T - Tylenchus sp., M - Macrosposthona orna ta, PT - Paratrichodorus minar, O - Outros Tylenchias, S - Saprofiticos.
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o efeito de adubos verdes na dinâmica de população do M javanica é apresen-
tado nas Fig. 2 a 5 e do P brachyurus nas Fig. 6 e 7. Em geral, o aumento das den-
sidades populacionais do M javanica foram mais evidentes nas parcelas onde as se-
guintes espécies de plantas foram utilizadas:D. lablab e C fernatea (Fig. 2), C cajan
e S. aculeata (Fig. 4) e T. candida (Fig. 5) no segundo ano agrícola 1978/79, após
plantio da soja cv. UFV-1 e na parcela testemunha onde P aureus foi plantada
antes da soja e não foi incorporada na manutenção de baixos níveis de densidade do
M javanica durante o ano agrícola de 1978/79. No ano agrícola 1979/80, as densi-
dades do M javanica aumentaram a níveis muito altos por causa da variedade sus-
cetível plantada por dois anos sem rotação. A densidade do M javanica foi menor
no segundo ano nas parcelas com C paulina (Fig. 2) e S. deeringianum (Fig. 4),
quando comparadas com parcelas com os demais adubos verdes.

o efeito de diversos adubos verdes no aumento da população de P brachyu-
rus foi mostrado no segundo ano agrícola 1978/79 somente nas parcelas com S.
aterrimun e S. niveum (Fig. 7) e no terceiro ano agrícola 1979/80, as densidades
aumentaram em todas as parcelas (Fig. 6 e 7). O menor aumento foi nas parcelas
onde C paulina foi incorporada em comparação às demais (Fig. 6).

A alta suscetibilidade da soja foi mostrada à M. javanica em comparação à
P. brachyurus quando compara-se os mais altos picos de densidade populacional das
duas espécies.

A produção da soja no primeiro ano de plantio foi alto para todos os trata-
mentos decorrente dos baixos níveis da população do M javanica e P brachyurus
e a produção no segundo ano de cultivo da soja caiu por causa do aumento na popu-
lação dos nematóides em geral. A produção de grãos de soja nas parcelas com C
paulina e T. erecta foram significativamente mais altos do que os demais tratamen-
tos no primeiro ano; no segundo ano a produção na parcela com C paulina diferiu
significativamente dos demais tratamentos (Fig. 8).

Os dados obtidos neste experimento estão de acordo com resultados relata-
dos por outros autores (Garrett 1956 e 1965, Patrick & Tousson 1965 e Stover
1962). Como na área trabalhada houve sérios problemas de doenças fúngicas cau-
sadas por Fusarium sp., e Rhizoctonia sp. na cultura de feijão no ano agrícola
1976/77, estes não foram encontrados nas culturas de soja após a adubação verde.
O controle das doenças causadas por nematóides pela adubação verde está bastante
citada na literatura (Duddington et alo 1961, Hams & Wilkin 1961, Hutchinson et
alo 1960 e Johnson et al. 1967).

As espécies de Crotalaria em geral, C paulina em particular 'e espécies de
Stizolobium especialmente S. deeringianum foram muito eficientes no controle do
M javanica. Semelhante controle de Meloidogyne sp. foram obtidos por Linford
et alo (1938) com folhas de abacaxizeiro incorporado no solo; Patel & Desai (1964)
usando trevo doce e sorgo como adubos verdes, Singh (1965) usando folhas de Cas-
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sia occidentalis; Mankau (1968) pela incorporação de folhas de alfafa; Lall &
Hameed (l969) utilizando folhas picadas de margosa (Azadirachta indica); Sharma
et al. (1979) e Resck et al. (l979) usando diversas espécies de leguminosas como
adubos verdes.

Redução da população de outros nematóides como espécies de Heterodera
(H. achachtii, H. major) foram verificados por Thorne (l962), Duddington & Duthoit
(l960), Duddington et a!. (l961) e Hams & Wilkin (l961). Espécies de Crotalaria
(C paulina e C juncea), C fernatea foram muito eficientes no controle do P.
brachyurus. Semelhante redução na população de Hoplolaimus tylenchiformis e
P. penetrans foram obtidas com incorporação de aboboreira em comparação à tes~
temunha (Hutchinson et al. 1960).

No entanto, observando-se o T. erecta que não foi incorporado, este foi
bastante eficiente não somente no controle dos nematóides mas ocupou o primeiro
e segundo lugares na relação produção de grão de soja em comparação aos adubos
verdes. É interessante notar que T. patula e outras cultivares do cravo de defunto
contêm propriedades dos nematicidas (Oostenbrink et al. 1957, Uhlenbroek &
Bijloo 1958).

o aumento na população dos predadores (Mononchus sp. e Dorylaimus sp.)
e outros nematóides como A. avenae, Tylenchus sp. e Dytylenchus sp. pode ser re-
lacionada diretamente com controle dos nematóides fitoparasitas e fungos respec-
tivamente. Predação por nematóides foi relatada por Thorne (l927), Steiner &
Heinly (l922) e Hollis{l957).

A fertilidade do solo em geral melhorou bastante após a adubação verde. O
aumento na produção pode ser atribuído a outros fatores como melhores condições
físicas e químicas após adubações verdes (Mascarenhas et al. 1967, Miyasaki et al.
1966, Singh & Sitaramiah 1967 e Resck et al. 1979).

CONCLUSOES

1. Todos os adubos verdes foram altamente eficientes na redução da popula-
ção ativa de nematóides fitoparasitas e de vida livre, atingindo 94,5% a 99,9% do
controle dos nematóides. Esse controle pareceu ser mais associado com a produ-
ção de toxinas pelos adubos verdes do que pela produção de massa seca.

2. Os estágios ativos dos nematóides mais nocivos como Meloidogyne javani-
ca e Pratylenchus brachyurus foram reduzidos a nível de 100% pela maioria dos
adubos verdes.

3. Os adubos verdes em geral proporcionaram aumentos significativos nas pro-
duções de soja.
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4. A leguminosa Crotalaria paulina e cravo de defunto (Tagetes erecta) foram
mais eficientes no controle dos nematóides e proporcionaram os maiores aumentos
de grãos de soja.

5. Não houve uma relação direta entre produção de matéria seca e controle
de nematóides fitoparasitas.

6. Adubação verde é um dos métodos mais valiosos e baratos no controle dos
nematóides e melhoria da fertilidade do solo.
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MOSAICO FRACO DA SOJA CAUSADO POR UM VfRUS
DO GRUPO "S", TRANSMITIDO POR MOSCA BRANCA

A.S. Costa!

M.A.C. de Mirandal

J.O. Gaspar '
J. Vegal

RESUMO - O vírus do mosaico angular do feijoeiro infetou praticamente todas as
cultivares de soja em que foi inoculado. Na maioria das cultivares os sintomas pro-
duzidos foram apenas um ligeiro mosqueado. Nas cultivares IAC 2, IAC 3, IAC 5,
Kitajiro e PI 230.970 houve desenvolvimento de um mosaico mais evidente, mas em
todos os casos pode haver recuperação, quando as plantas infetadas maturam. Duas
cultivares, PI 200490 e PI 200492, desenvolveram um tipo de acronecrose seme-
lhante à queima-do-broto.

A importância econômica da moléstia causada pelo vírus do mosaico angular
do feijoeiro em soja ainda não foi experimentalmente avaliada, mas é considerada
negligível com base em observações feitas. É possível que, em mistura com outros
vírus que afetam a soja, possa levar a efeitos sinergísticos, como o que foi observado
na transmissão do vírus do mosaico comum da soja pela mosca branca Bemisia
tabaci de plantas duplamente infetadas, um inseto que não é vetor deste último ví-
rus. Por outro lado, pode-se aceitar que, como são as plantas de soja que habitual-
mente passam as moscas brancas para as de feijoeiro, poderão servir como provável
fonte de vírus do mosaico angular para.estas últimas.

WEAK MOSAIC OF SOYBEAN CAUSED BY A VIRUS OF THE "S" GROUP,
TRANSMITTED BY WHITE FLY

ABSTRACT - Bean angular mosaic virus, a carlavirus transmitted by the whitefly
8emisia tsbeci, infected practically ali soybean cultivars on which it was mechanical-
Iy inoculated. Naturally infected soybean plants were also found in experimental
plantings at Campinas, São Paulo. On most soybean cultivars the symptoms induced
by the bean angular mosaic virus was a slight mottling; on IAC 2, IAC 3, IAC 5,
Kitajiro, and PI 230970 more definite mosaic symptoms were seen, but in both
cases there was partial ior itotal recovery as the infected plants matured. PI 200490
and PI 200492 showed symptoms of acronecrosis rather sim ilar to those of the
Brazilian bud blight of soybean.

1 Eng? Agr? Instituto- Agronômico de Campinas - JAC, CEP 13100, Campinas, SP.
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The economic impoetance of the soybean disease caused by the bean angular
mosaic virus is considered negligible. It is pointed out, however, that in case of
soybean plants infected with the bean angular mosaic virus plus another soybean
virus there might be synergistic eftects. It was noticed in a few cases that the
whitefly vector was apparently able to transmit the soybean mosaic virus from
doubly infected plants, but not from plants infected solely with the latter virus.

INTRODUÇÃO

Três vírus transmitidos pela mosca branca Bemisia Tabaci Genn. comuns em
plantas da vegetação espontânea no Brasil, afetam o feijoeiro Phaseolus vulgaris L.)
e também a soja (Glycine max (L.) Merr.) (Costa & Carvalho 1965). Mais recente-
mente foi descoberto novo vírus, transmitido pelo mesmo inseto vetor, que causa
um mosaico angular em feijoeiro Jalo (Costa et alo 1980) e também infeta a soja e
outras leguminosas. Ao contrário dos outros vírus transmitidos pela mesma mosca
branca anteriormente descritos, que possuem morfologia dímera (Matyis et alo
1975), o vírus do mosaico angular do feijoeiro é uma partícula alongada e pertence
ao grupo do vírus S da batata, chamado pelos autores ingleses de "carlavirus group"
carnation latent virus group.

o vírus do mosaico angular já foi isolado de plantas de soja naturalmente
infetadas em plantios experimentais no Centro Experimental Campinas, mas a
importância econômica que a moléstia possa representar para a cultura de soja
ainda não foi avaliada, nada se conhecendo sobre a sua distribuição e freqüência
nas plantações. Como causa sintomas de mosqueado fraco na maioria das cultiva-
res de soja, difícil de reconhecer sob condições de campo, é de se supor que as per-
das I causadas devam ser menores. É possível, no entanto, que ocorrendo em mistura
com outros vírus da soja possa levar a efeito sinergfstico, tomando-se então de
maior importância.

Embora a maior parte dos trabalhos experimentais efetuados com o vírus do
mosaico angular do feijoeiro Jalo tenha se relacionado com esta cultura, são em se-
guida apresentados os resultados de investigações feitas em relação à soja.

MATERIAL E M~TODOS

As cultivares de soja utilizadas nos experimentos foram obtidas ria coleção
da Seção de Leguminosas do Instituto Agronômico. Tanto as sojas, como as outras
plantas experimentais utilizadas foram semeadas em vasos cônicos de alumínio de
16 em de boca por 17 em de altura, cheios com mistura de terra e partes iguais.
Permitiu-se geralmente o desenvolvimento de duas plantas por vaso, eliminando-se

248



logo no início do crescimento as que nasceram em excesso quando se semeou de
quatro a cinco sementes por vaso.

Foram utilizados nos testes dois isolados do vírus do mosaico angular do fei-
joeiro Jalo, coletados em Capão Bonito, SP, e Londrina, PR. As inoculações mecâ-
nicas foram feitas com inoculo geralmente obtido de plantas infetadas de feijoeiro
Jalo com sintomas evidentes de infecção relativamente recente. A extração do inó-
culo foi feita esmagando-se folhas com sintomas em um almofariz no qual se tinha
colocado tampão de fosfato na proporção de 1: 5 (peso das folhas: volume de tam-
pão). O tampão fosfato foi preparado a 0,02 M, adicionando-se ao mesmo sulfito
de sódio para que atingisse a mesma molaridade.

A fricção do suco foliar extraído foi feita com o dedo indicador sobre as
folhas das plantas-teste previamente polvilhadas com carborundo malha 450.

Testes com' a mosca branca vetora foram feitos usando-se insetos de colônias
não virulíferas, aos quais foram dados períodos de aquisição de vírus de 1 hora ou
mais, e de alimentação de infecção de várias horas.

Testes de recuperação de vírus de plantas inoculadas, ou suspeitas de serem
portadoras deste, foram sempre feitos por inoculação mecânica para plantas-teste
de feijoeiro Jalo que é, até agora, a melhor indicadora para o vírus do mosaico
angular do feijoeiro.

RESULTADOS

Já foram inoculadas mecanicamente com o vírus do mosaico angular do fei-
joeiro cerca de 25 cultivares e introduções PIs de soja, em uma série de testes feitos
pelo menos em três ocasiões diferentes, em cada uma das quais foram inoculadas
pelo menos cinco plantas de cada tipo (Tabela 1). A maioria desenvolveu sintomas
fracos de mosqueado em folhas novas e mosqueado ou faixas das nervuras em fo-
lhas mais velhas. Há tendência para recuperação quando a planta atinge a maturi-
dade. Algumas cultivares, como a IAC 2, IAC 3, IAC 5 e Kitajiro, mostraram ten-
dências para desenvolver sintomas mais evidentes sob a forma de um mosaico mais
bem definido. A PI 200490 e PI 200 492 desenvolveram sintomas de mosaico forte
ou amarelecimento das folhas novas, seguido de acronecrose, podendo estes sinto-
mas serem confundidos com os da queima-do-broto. Nenhuma diferença constante
foi observada nos sintomas produzidos pelos isolados do vírus coletados de Capão
Bonito, SP, e Londrina, PR.

Com exceção dos casos apontados de acronecrose, não há praticamente
nenhuma influência da infecção sobre o desenvolvimento das plantas, o que leva a
crer que as perdas causadas devam ser mínimas.
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TABELA 1. Relação das cultivares de soja inoculadas e infetadas com o vlrus do mosaico angu·
lar do feijoeiro.

Sintomas observados nas cultivares assinaladas em 3 testes independentes
em que se inocularam pelo menos 15 plantas de cada

Cultivar Sintomas Cultivar Sintomas

Bossier mosqueado IAC 73·5151 mosqueado
Oavis mosqueado Kanro mosqueado
Foscarin ·31 mosqueado Kitajiro mosaico
IAC·1 mosqueado Okuhara n9 1 mosqueado
IAC 2 mosaico PI 200490 necrose apical
IAC3 mosaico PI 200492 necrose apical
IAC 4 mosqueado PI 230970 mosqueado
IAC 5 mosaico Santa Rosa mosqueado
IAC 6 mosqueado Toiku n9 1 mosqueado
IAC 7 mosqueado Viçoja mosqueado
IAC 73·13B5 mosqueado Wassemidori mosqueado
IAC 734174 mosqueado

DISCUSSÃO

Mesmo sem dados de uma avaliação experimental em estufa ou campo, das
perdas que poderiam ser causadas à planta de soja pela infecção com o vírus do mo-
saico angular do feijoeiro, pode-se afirmar que elas devem ser praticamente neglígí-
veis. No entanto, a possibilidade de que esse vírus, em mistura com outros que po-
dem infetar a soja, possa levar à produção de efeitos sinergísticos, não deve ser es-
quecida. Outra face da importância que possa ter a infecção da soja com esse vírus é
de que esta planta, boa criadeira da mosca branca vetora, venha a servir de fonte de
inóculo para plantações de feijoeiro das proximidades.

Importância adicional da ocorrência do vírus do mosaico angular em planta.
ções de soja seria a possibilidade de a mosca branca Bemisia tabaci se tornar vetora
também do vírus do mosaico comum da soja de plantas duplamente infetadas,
como foi verificado em alguns casos sob condições experimentais. Caso também
se verifique sob condições de campo, isso iria aumentar muito a importância do ví·
rus do mosaico comum da soja e da mosca branca vetora para a própria Icultura
da soja.

Sob condições experimentais, praticamente todas as cultivares de soja inocula-
das mostraram-se suscetíveis ao vírus do mosaico angular do feijoeiro, apresentando
ou não sintomas de infecção. É possível que, sob condições de exposição em cam-
po, haja diferenças em suscetibilidade que não puderam ser detectadas devido ao
método de inoculação mecânica.
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Nenhuma tentativa de triagem abrangente de diferentes tipos de soja foi feita
para localização de resistência, seja em testes de inoculação mecânica ou por meio
da mosca branca vetora. As inoculações de diferentes cultivares e outros tipos de
soja feitas visaram apenas a obter uma idéia da faixa de variação em sintomatologia
apresentada pelas soja infetadas e possivelmente localizar plantas indicadoras para
o vírus. Isso foi em parte alcançado com a verificação de que as PIs 200.490 e
200492 desenvolveram acronecrose quando infetadas. Esses dois tipos de soja, que
possivelmente sejam relacionados, podem servir como indicadoras, ao lado do
feijoeiro Jalo, para o vírus do mosaico angular do feijoeiro.
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NOVO METODO PARA DETECÇÃO DA TRANSMISSÃO
DE WETZELlNIA SCLEROTIORUM (HIB) WORF
ANO DUMOND (1972), EM SEMENTES DE SOJA

M. Hornechin!

RESUMO - Os métodos convencionais utilizados na análise sanitária de sementes
de soja (Blotter test, BDA) tem-se mostrado inadequados para verificação da trans-
missibilidade do fungo Wetzelinia sclerotiorum por sementes. Ótimos resultados fo-
ram obtidos quando foram utilizadas fatias de hastes de plantas de girassol (30 dias
de idade), com 1 em de espessura, esterilizadas superficialmente com hipoclorito
de sódio a 50%. Estas fatias foram colocadas em placas de Petri com 9 em de diâ-
metro, contendo duas folhas de papel filtro, esterílízadasre umedecidas com água
destilada esterilizada, sendo distribuídas em cinco grupos equidistantes com três
fatias cada. Sobre cada um destes grupos colocou-se uma semente de soja sem de-
sinfestação superficial. Após um período de incubação de sete dias, à temperatura
de ± 200C, foram feitas as avaliações.

Sementes oriundas de plantas inoculadas em casa de vegetação apresentaram
índices de até 50% de transmissão, sendo observado intenso desenvolvimento mi-
celial e posterior formação de esclerócios. Por outro lado, sementes provenientes de
plantas de campos infectados apresentaram índices inferiores de transmissão (20%).

Pelos resultados obtidos conclui-se que o presente método se mostrou útil na
comprovação da transmissão W. sclerotiorum através de sementes.

A NEW METHOD TO DETECT THE TRANSMISSION OF WETZELlNIA
SCLEROTIORUM (HIB) WORF AND DUMOND (1972).

IN SOYBEAN SEEDS.

ABSTRACT - The eonventional methods used for soybean seed health testing
(Blotter test and PDA). have shown to be inadequate to determine the seed
borne nature of the fungus Wetze/inis sc/erotiorum.

Optimum results were obtained in the present study when stem sections of
30 days old sunflower plants were used. The stems were eut into 1 em long pieces,
surface disinfected with 1.3% solution of sodium hipochlorite and placed on two
layers of rnoist, sterile fi/ter papers in 9 em petri plates. Five groups of three pieces
each were placed equidistant to each other and one non-desinfected séed was placed

1 EngC? Agr? Pnquisador da EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo - Caixa
PoItal 1061. CEP 86100 - Londrina, PR.
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on each group. Rating for seed infection was taken after seven days incubation
period at ca 200C.

Seeds from greenhouse inoculated plants showed up to 50% seed transmission
with abundant mycelial growth and formation of sclerotia, wherear, seeds from
plants naturally infected field showed lower levei (20%) of seed transmission.

The technique was found to be very useful for the detection of seed transmis-
sion of W sc/erotiorum on soybean seeds.

INTRODUÇÃO

o fungo W. sclerotiorum é patogênico a várias. espécies vegetais, (Roy 1973),
dentre as quais a a1fafa, o girassol, e a soja. No Brasil sua presença é mais acentuada
em regiões de clima ameno e com maior índice de umidade relativa, como ocorre na
região Sul do Estado do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em tais
situações tem sido observadas até 70% de plantas infectadas em lavouras comerciais
para produção de sementes. A transmissão desse patógeno é feita normalmente na
forma de esclerócios, que se desprendem das hastes e vagens por ocasião da colheita,
caindo ao solo, ou permanecem misturados com as sementes colhidas. Os escleró-
cios podem ser eliminados desde que se proceda uma efetiva separação por ocasião
do beneficiamento das sementes.

Uma outra possível forma de disseminação desse patógeno é através de micé-
lioaderido ou localizado internamente à semente. Steadman (1975), estudando a
transmissão do fungo através de sementes, utilizou a técnica de lavagem das semen-
tes em água de torneira durante 30 minutos, plaqueando-as em meio de agar-água e
incubando-as a uma temperatura de 200C. Esse autor isolou o patógeno de 43% dos
lotes de sementes de campos com plantas infectadas a 6% de campos com plantas
aparentemente sadias.

De um modo geral, em nossas condições, os métodos convencionais utilizados
na análise sanitária de sementes de soja (Blotter test, BDA) têm-se mostrado inade-
quados para verificar a presença do fungo nos diferentes lotes de sementes produzi-
dos em áreas sabidamente contaminadas.

O presente estudo teve por finalidade:

a. verificar em nossas condições se além de esclerócios, existe outra forma ati-
va de transmissão do fungo; e

b. definir um método simples e econômico para verificar a presença do fungo
em lotes de sementes produzidas em áreas infestadas ou não com o mesmo.
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MATERIAL E M~TODOS

o presente estudo foi conduzido em condições de laboratório, utilizando-se
amostras de sementes de soja variedade Paraná colhidas de plantas inoculadas e não-
-inoculadas, cultivadas em vasos em casa de vegetação e a campo. As sementes fo-
ram desinfestadas superficialmente com hipoclorito de sódio a 1,3% e em seguida
enxaguadas em água destilada estéril.

Como meio utilizaram-se fatias de hastes de plântulas de girassol, com 1 em
de espessura, lavadas em água de torneira, disposta em grupos de três e em número
de quatro grupos por placa de Petri de 9 em de diâmetro; as fatias foram assentadas
sobre três folhas de papel de filtro umedecidas com água destilada estéril. A incuba-
ção deu-se em condições normais de laboratório e a uma temperatura de 20 a 250C.
As avaliações foram feitas sete dias após, consistindo na observação da presença de
crescimento micelial do fungo na superfície da semente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da técnica desenvolvida no presente trabalho, observou-se o cresci-
mento rnicelial típico do fungo idêntico ao observado em plantas infectadas natu-
ralmente no campo ou inoculadas artificialmente. Sementes colhidas de plantas sa-
dias em área adjacente à área infectada também mostraram-se infectadas, porém em
índice menor do que as sementes oriundas de plantas inoculadas artificialmente, e
que mostravam os sintomas e sinais da doença.

Por ocasião da avaliação dos resultados, em todas as repetições as sementes
infectadas apresentaram um denso crescimento micelial de aspecto cotonoso e em
alguns casos era visível a presença de esclerócios. Em geral as sementes não chega-
ram a emitir a radícula, e quando isto acontecia a mesma se apresentava com pon-
tos avermelhados e encharcados.

A técnica de inoculação utilizada mostrou-se eficiente, pois 50% das sementes
colhidas de plantas infectadas apresentaram os sinais do fungo, além de detectar a
presença do mesmo em sementes colhidas em área de plantas sadias adjacentes.

Outro ponto importante no estudo é o fato de que a técnica empregada é bas-
tante simples, não requerendo materiais e nem equipamentos sofisticados.

Os resultados do presente estudo mostraram que o fungo pode ser facilmente
transmitido interna e/ou externamente através das sementes, podendo estas em al-
guns casos ser responsáveis pela contaminação de novas áreas de cultivo de soja.
Observações de campo mostraram que as sementes infectadas, mesmo após algum
tempo depois da colheita, produziam um denso crescimento rnicelial branco típi-
co do fungo, provando desta forma ser um excelente substrato para o fungo.
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CONCLUSÕES

Os resultados permitem as seguintes conclusões:

a. o fungo W. sc/erotiorum é transmitido através de sementes;

b. plantas de áreas adjacentes a campos de produção infectados podem pro-
duzir sementes contaminadas com o fungo; e

c. o método desenvolvido para o presente trabalho mostrou-se eficiente e
simples, sendo mais uma opção para detecção desse patógeno nas semen-
tes.
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RAÇAS FISIOLOGICAS DE CERCOSPORA SOJINA HARA,
AGENTE CAUSAL DA MANCHA OLHO-DE-RÃ EM SOJA

(GLYCINE MAX(L.) MERRILL)

C.R .Casela!
N.Brancão2

M.F. da C. Gasta!'

RESUMO - O presente trabalho teve por objetivo estudar a variabilidade de Cer-
cospora sofina Hara, agente causal da mancha olho-de-rã em soja (Glycine max (L.)
Merrill), a partir de isolamentos obtidos em lavouras infectadas na região Sul do Rio
Grande do Sul, área experimental da EMBRAP A (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) da UEPAE (Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estudual)
de Pelotas (RS) e na região de Londrina, PR.

1 Eng,? AgI"'?Pesquisador da EMBRAPA-UEPAE de Palotas, Caixa Postal 553, CEP 961 ao,
PelOtal, RS.

2 Eng'? Agr,?Palquisador do Convênio EMBRAPA - SARGS - UEPAE da Palotas, Caixa Postal
553, CEP 96100, Palotal, RS.
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Os isolados' foram inoculados em sete cultivares (Bragg, Bienville, Hood,
Davis, Tanner, Paraná e Clark) utilizadas como diferenciadoras. As inoculações fo-
ram realizadas quando as plântulas apresentaram a primeira folha trifoliolada desen-
volvida, sendo inoculadas 20 plântulas de cada cultivar por isolado, com a concen-
tração do inóculo ajustada para 40.000 comdíos/ml.

As avaliações foram realizadas aos 20 dias após a inoculação utilizando-se uma
escala de notas com valores de I a 5. As notas 1, 2 e 3 foram consideradas como
reação de resistência e 4 e 5 como reação de suscetibilidade.

Foi determinada a ocorrência das raças fisiológicas 3 e 4, já identificadas
anteriormente, e de uma nova raça designada como raça 5.

De 24 cultivares testadas para reação a doença, 'Davis', 'BR-3', 'Bossier',
'BR-l', 'Vila Rica', 'Hardee' e 'Santa Rosa' mostraram resistência às três raças iden-
tificadas e poderiam ser utilizadas como fonte de resistência e em plantios extensi-
vos em regiões em que esta raça viesse a prevalecer.

O surgimento de uma nova raça de Cercospora sojina Hara virulenta a um
grande número de cultivares recomendadas poderá aumentar a importância desta
enfermidade nos próximos anos.

PHYSIOLOGICAL RACES OF CERCOSPORA SOJINA HARA, THE CAUSAL
AGENTS OF THE FROG EYE LEAF SPOT ON SOYBEAN

ABSTRAC - The variabil itv of Cercospora sojina Har21(frog eye leaf spot) in soybean
(G/ycine max (L.) Merrill) was investigated.

Isolates of the fungus were obtained from field infected plants of the south
of Rio Grande do Sul, experimental fields of the EMBRAPA (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária) - UEPAE (Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito
Estadual) de Pelotas (RS), and from Londrina, State of Paraná.

The isolates were inoculated on the differential cultivars Bragg, Bienville,
Hood, Davis, Tanner, Paraná, and Clark. The inoculations were done when the
seedlings had the first trifoliate leaf fully expanded. Twenty seedlings of each
cultivar were inoculated with each isolate. The concentration of inoculum was
adjusted to 40,000 conidia/ml.

The evaluations were made 20 days after the inoculation using a scale of 1 to
5. The values 1,2 and 3 were considered as indicating resistant reaction. and 4 and 5
as susceptible reaction.

The ocurrence of previously identified physiological races 3 and 4, was
determined in addition to a new race of the fungus hereafter referred to as race 5.
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Among the 24 soybean cultivars tested, Davis, BR-3, Bossier, BR-l, Vila Rica,
Hardee, and Santa Rosa showed resistance to the 3 races identified. These cultivars
could be used as sources of resistance to be grown where this disease could
become a problem.

The development of this new race of C. sojina, to which many soybean
cultivars are susceptible could increase the importance of this disease in the next
years.

INTRODUÇÃO

A mancha olho-de-rã, causada por Cercospora sojina Hara, é uma importante
doença da cultura da soja, estando presente em quase todas as regiões de plantio de
soja no Brasil. O plantio de cultivares resistentes é o meio mais eficiente de seu
controle e a identificação de raças fisiológicas do patógeno é aspecto básico para o
desenvolvimento de cultivares resistentes à doença.

Uma extensa revisão a respeito da doença e do agente causal consta nos tra-:
balhos de Casela (1978) e Lucena (1980).

O objetivo do presente trabalho foi determinar a ocorrência de raças fisioló-
gicas de C. sojina Hara em isolamentos do patógeno obtidos em lavouras infectadas
da região Sul do Rio Grande do Sul, área experimental da UEPAE de Pelotas, e em
2 isolamentos obtidos em Londrina (PR) a partir da cultivar Paranã.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no laboratório de Fitopatologia e na casa de vegeta-
çao da EMBRAPA - UEPAE de Pelotas, durante os anos de 1978 a 1980.

Foram estudados 15 isolamentos (culturas monospóricas) de Cercospora soji-
na Hara: Cs-3, Cs-21 , Cs-22, Cs23 de Camaquã (RS), Cs-31 e Cs-39 de Pedro Osório
(RS), Cs-9 e Cs-2 de Londrina (PR) e Cs4, Cs-11, Cs-13, Cs-14 Cs-24, Cs-29 e Cs-76
de Pelo tas, RS.

Os isolamentos foram mantidos por repicagens sucessivas em tubos de ensaios
contendo BDA (Batata-Dextrose-Agar) inclinado. O inóculo foi produzido em fras-
cos erlenmayers de 250 ml contendo BDA e mantidos em um regime de 9 horas de
luz (lâmpadas fluorescentes de 40 watts) e 15 horas de escuro, adequado, de acordo
com Veiga (1973), para induzir boa esporulação em Cercospora sojina Hara.

As raças de Cercospora sojina Hara foram identificadas em uma série de sete
cultivares de soja (Bragg, Bienville, Hood, Davis, Tanner, Paraná e Clark) cultivadas
em vasos de cerâmica com 15 em de diâmetro e cinco plântulas por vaso.
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As inoculações foram realizadas quando as plântulas apresentavam a primeira
folha trifoliolada desenvolvida. Foram inoculadas 10 plântulas de cada cultivar por
isolado, na concentração de 40.000 conídios/ml, utilizando-se um pulverizador
Devilbiss nC? 15. Após a inoculação as plântulas foram deixadas em câmara úmida
formada por cobertura de plástico, durante o período de 48 horas. Após este perío-
do os vasos foram deixados em tanques de cimento no fundo dos quais foi mantida
uma película de água, a fim de se obter alta umidade relativa no ambiente.

As avaliações foram feitas aos 20 dias após a inoculação, utilizando-se a escala
de notas de 1 a 5 estabelecida por ROSS (1968):

I) ausência de doença;
2) presença de traços da doença;
3) lesões de tamanho pequeno;
4) lesões de tamanho médio; e
5) lesões grandes e coalescentes.

As notas 1, 2 e 3 foram consideradas como indicativas de reação de resistên-
cia e 4 e 5 de reação de suscetibilidade. Os 15 isolamentos foram inoculados em três
séries de .cinco sendo cada teste repetido duas vezes.

Posteriormente foi estudada a reação das cultivares de soja recomendadas para
o Estado do Rio Grande do Sul no ano agrícola 1979/78 a três isolamentos repre-
sentativos das raças de C sojina determinadas com base nas reações das cultivares
diferenciais.

A metodologia de produção e preparo do inóculo, inoculação e avaliação foi a
mesma descrita para o estudo da variabilidade de C sojina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As reações das cultivares incluídas na série diferencial aos 15 isolamentos de
C sojina são apresentados na Tabela 1;

Os quinze isolamentos de C sojina foram distribuídos em três raças numera-
das como raças 3,4 e 5. Os isolamentos Cs-24, Cs-39 e Cs-76 foram classificados
como pertencentes a raça 3 determinada por Ross (1968), tomando-se por base a
reação de resistência da cultivar Hood. A cultivar Clark mostrou-se resistente a estes
três isolamentos, discordando dos resultados obtidos por Ross (1968). Segundo es-
te autor a referida cultivar mostrou-se suscetível à raça 3 em casa de vegetação mas
resistente em condições de campo. Uma das prováveis explicações para tais discre-
pâncias é a possibilidade de que Ross (1968) tenha trabalhado em casa de vegetação
com inóculo a uma concentração superior à adotada no presente. trabalho uma vez
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TABELA 1. Reações de resistência e suscetibilidade de sete cultivaras de soja a 15 isolamentos de Cercospora sojina Hara.

Isolamentos
Cultivar

Cs·24 Cs-39 Cs-76 Cs-4 Cs·9 cs.i i Cs·13 Cs-14 Cs·23 Cs·29 Cs·31 Cs·2 Cs-21 Cs-22 Cs-3

Bragg S S S S S S S S S S S S S S S
Bienville S S S S S S S S S S S S S S S
Hood R R R S S S S S S S S S S S S
Oavis R R R R R R R R R R R R R R R
Tanner S S S S S S S S S S S S S S S
Paraná R R R R R R R R R R R S S S S
Clark R R R R R R R R R R R S S S S
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VI
\O



que o citado autor não informa sobre a concentração de inóculo adotada. Uma
outra possibilidade é que tais diferenças tenham sido determinadas por alguma al-
teração genética no material hospedeiro ou mesmo na virulência do patógeno.

Oito isolamentos (Cs4, Cs-9, Cs-l l , Cs-13, Cs-14, Cs-23, Cs-29 e Cs-31)
foram identificados como pertencentes à raça 4 identificada por Ross (1968) e
por Casela (1978). Destes oito isolamen tos, cinco foram obtidos na área experimen-
tal da VEPAE de Pelotas, e os três outros em Camaquã e Pedro Osório (RS) e Lon-
drina (PR). Esta mesma raça há havia sido identificada pelo autor anteriormente em
isolamentos provenientes de Santa Maria (RS). Tais informações apesar de não serem
fundadas em levantamento sistemático de raças de C sojina Hara mostram haver
uma ampla distribuição desta raça no Sul do País.

Os demais isolamentos estudados mostraram um comportamento diverso
daquele das raças 3 e 4, pela capacidade de causar reação de suscetibilidade nas cul-
tivares Paraná e Clark. Estes dados indicam a existência no Brasil de uma raça de C
sojina Hara diferente daquelas determinadas nos Estados Unidos da América por
Athow et al. (1962) e Ross (1968), sendo no presente trabalho designada como a
raça 5 deste patógeno.

O isolamento Cs-2 proveniente de Londrina (PR) foi isolado de folhas infec-
tadas da cultivar Paraná enquanto os isolamentos Cs-21, Cs-22 e Cs-3 foram obti-
dos de folhas infectadas das cultivares Bragg e 1AS-4 no município de Camaquã
(RS).

A reação das cultivares de soja recomendadas para o Estado do Rio Grande do
Sul no ano agrícola 1979/80 são apresentadas na Tabela 2. As cultivares Davis,
BR-3, Bossier, Br-1, Vila Rica, Hardee, Santa Rosa e Cobb , mostraram-se resistentes
às três raças, sendo indicadas como fontes para incorporação de resistência a man-
cha-de-rã.

O surgimento de uma raça de C sojina Hara virulenta à cultivar Paraná, no Es-
tado do Paraná poderia ser explicada pelo fato de esta cultivar ser amplamente cul-
tivada naquele Estado, motivando uma pressão de seleção no sentido de um aumen-
to na virulência do patógeno. Todavia seria necessário um trabalho de levantamen-
to de raças de C. sojina Hara naquele Estado para se ter informações mais precisas
sobre o atual nível de prevalência e de distribuição desta raça. A sua presença em
lavouras do município de Camaquã, no Rio Grande do Sul, é indicativo de que sua
distribuição geográfica pode ser bem ampla, podendo se tornar, em função do gran-
de número de cultivares suscetíveis e de condições ambientais favoráveis, um futuro
problema para a cultura.
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TABELA 2. Reação de 24 cultivares de soja a três raças de Cercos-

para sojina Hara.

Raças

Cultivar
3 4 5

Parana R R S

Planalto R S S

Pérola R S

Pampeira S R S

IAS·5 S S S

BR·2 R S S

Prata R R S

Oavis R R R

IASA R S S

Bragg S S S

BR-4 R R S

União S S S

IAS-l S S S

BR-3 R R R

Sulina R R S

Missões S S S

Bossier R R R

Ivai S S S

BR-l R R R

Vila Rica R R R

Hardee R R R

Santa Rosa R R R

Cobb R R R

Hampton S S S

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos permitiram chegar às seguintes conclusões:
1) foi constatada a ocorrência das raças 3 e 4 de uma nova raça até en tão não

identificada de C. sojina, designada raça 5;
2) as cultivares Davis, BR-3, Bossier, BR-l, Vila Rica, Hardee, Santa Rosa e

Cobb mostraram-se resistentes às 3 raças identificadas de C. sojina podendo ser
utilizadas como fontes de resistência à doença; e

3) o surgimento de uma raça de C. sojina virulenta a um grande número das
cultivares atualmente recomendadas para o Rio Grande do Sul poderá aumentar
a importância desta doença nos próximos anos.
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NOTA

REAÇÃO DE ALGUMAS CULTIVARES DE SOJA
EM ESTUDO NO INSTITUTO AGRONOMICO AO VrRUS

DO MOSAICO COMUM

A.S. Costa!
M.A.C. de Miranda!

H.A.A. Mascarenhas'

RESUMO - As cultivares de soja de IAC 1 a IAC 8, IAC 73-1385 e Santa Rosa mos-
traram-se suscetíveis a 10 isolados do vírus do mosaico comum de diferentes proce-
dências (Minas Gerais, Paraná e São Paulo). Duas cultivares, IAC 73-4074 e Fosca-
rin-SI, mostraram-se resistentes aos 10 isolados e não apresentaram mancha-café.
A cv. IAC 2 apresentou menos mancha-café que outras suscetíveis. Dois isolados
fracos do Paraná induziram menos mancha-café que os outros, considerados mais
fortes. As cultivares IAC 2, PI 200,259 e Paraná mostraram baixa transrnissibilidade
dos 10 isolados do vírus pela semente quando comparadas com a Santa Rosa, Viço-
ja e outras IAC's.

REACTION OF SOME SOYBEAN CULTIVARS UNDER
STUDY AT THE "INSTITUTO AGRONÔMICO" TO THE SMV

ABSTRACT - Soybean cultivars from the series IAC 1 to IAC 8, IAC 73-1385, and
Santa Rosa were susceptible to infection by 10 isolates of the soybean mosaic virus
collected from different areas (Minas Gerais, Paraná, and São Paulo). Two other

1 EngC?AgrC?, Pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas - IAC, CEP 13100, Campi-
nas, SP.
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cultivars, IAC 73-4074 and Foscarin-31, were resistant to infection and did not
show seedcoat mottling. IAC 2, though susceptible, showed less seedcoat mottling
than other susceptible cultivars. Two mild virus isolates from Paraná showed a
tendency to induce less seedcoat mottling lthan the others. The cultivars IAC 2,
PI 200.259, and Paraná showed lower seed transmissibility of the soybean mosaic
virus when compared with Santa Rosa, Viçoja, and other IAC's.

As cultivares de soja (Glycine max (L.) Merr.) da série IAC 1 a IAC 8, IAC
73-1385, IAC 73-4074, Foscarin-31 e algumas outras, juntamente com a Santa Ro-
sa, usada como controle, foram inoculadas comparativamente com 10 isolados do
vírus, sendo cinco coletados em São Paulo, quatro no Paraná e um em Minas Gerais.
Dois dos isolados do Paraná representam complexos fracos coletados na região de
Londrina.

As cultivares de IAC 1 a IAC 8, bem como a IAC 73-1385 e a Santa Rosa
mostraram-se bastante suscetíveis à infecção pelos diferentes isolados nos testes de
inoculação mecânica a que foram submetidas, particularmente a cv. IAC 7, o que
tem sido confirmado em observações de campo. As cvs. IAC 73-4074 e a Foscarin-
-31 apresentaram alto nível de resistência aos 10 diferentes isolados.

As cultivares resistentes IAC 73-4074 e Foscarin-31 praticamente não apre-
sentaram nenhuma indicação de mancha-café na semente colhida. A cv. IAC 2, em-
bora não tenha demonstrado resistência à infecção, mostrou tendência para apresen-
tar menos mancha café do que as outras cultivares suscetíveis. Notou-se também
que, de uma maneira geral, os isolados fracos (8 e 9) induziram menos mancha-ca-
fé que os outros testados. As cultivares restantes e principalmente a Santa Rosa
apresentaram muita mancha-café na semente.

Em ensaios paralelos conduzidos com essas e outras cultivares de soja em estu-
do, foi registrado que a IAC 2, PI 200,259 e Paraná apresentam extremamente bai-
xa transmissibilidade do vírus do mosaico comum da soja pela semente no caso dos
10 isolados com que foram testadas, embora houvesse alguma variação devida ao
isolado".

A existência de cultivares de soja resistentes à infecção pelo vírus do mosaico
comum leva à melhor maneira de controlar as perdas em produção causadas pela
moléstia em campo e também a queda da qualidade da soja produzida, resultante
do aparecimento da mancha-café. É provável, entretanto, que o uso continuado de
cultivares resistentes leve mais cedo ou mais tarde ao aparecimento, por mutação,
de isolados do vírus capazes de romper essa resistência e se multiplicar nessas culti-

2 Resultados semelhantes tinham sido obtidos anteriormente por A.S. Costa & V. da Costa Li-
ma Neto (trabalho não publicado).
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vares originalmente resistentes, tornando-se estabelecidos nos lotes de sementes
produzidas e assim se perpetuando.

Uma cultivar de soja ideal, para controlar o problema do mosaico em campo
e da mancha-café na produção, seria aquela que incorporasse não só os fatores pa-
ra resistência à infecção, mas também as características de baixa ou nenhuma trans-
missibilidade do vírus pela semente e tendência para não desenvolver mancha-café.
Está claro que a seleção de tais cultivares apresenta dificuldades técnicas para testa-
gem, mas a coexistência desses fatores na cultivar garantiria a duração da resistência
sob base praticamente permanente. Mesmo se uma estirpe do vírus se originasse
por mutação, seriam mínimas as possibilidades de sua manutenção na natureza. Isso
em virtude de ter a cultivar tendência para não permitir passagem do vírus através
da semente, o que impediria o aparecimento de inóculo primário nas plantações e
que assim iria reduzir consideravelmente ou eliminar a estirpe mutante das planta-
ções.

TRANSMISSÃO DO VfRUS DO MOSAICO DA ALFAFA
ATRAVES DA SEMENTE DE SOJA

A.S. Costa 1

G.A. Groppo '
J. Veqa '

RESUMO - Testes feitos com cultivares de soja mostraram que o vírus do mosaico
da alfafa passa através da semente de soja de planta infetada em percentagem variá-
veis. A transmissão em testes realizados com oito cultivares variou entre O e 11,2%,
mas em média foi abaixo de 5%. Sementes de plantas infetadas através da semente
foram testadas em pequeno número de casos e deram maior transmissão (até 50%),
mas os números são pequenos para qualquer conclusão definitiva.

TRANSMISSION OF ALFAFA MOSAIC VIRUS
THROUGH SOYBEAN SEEDS

ABSTRACT . Tests carried out on several soybean cultivars showed that seeds from
plants experimentally infected with alfafa mosaic virus perpetuated this pathogen
in varying percentages. In tests with 8 cultivars seed perpetuation of the virus varied

1 Eng<?AgrO, Instituto Agronômico de Campinas, IAC, CEP 131ao, Campinas SP.

264



from o to 11.2% but was mostly below 5%. Diseased plants originating from seeds
that carried the virus produced seeds that transmitted the virus more often (up to
50%) than those from inoculated plants, but the results are not large enough for
final conclusions.

INTRODUÇÃO

o vírus do mosaico da alfafa (Medicago sativa L.) já foi assinalado em planta-
ções de soja (Glycine max L.) Merr.) de diversos países, tais como África do Sul
(Klesser 1961), Estados Unidos (Allington et alo 1960) e Japão (Koshimizu &
lizuka 1963). No Brasil o vírus já tinha sido observado em alfafa (Costa et alo
1980) em campo e foi verificado que infetava facilmente a soja sob condições expe-
rimentais, induzindo o aparecimento de sintomas bastante conspícuos de um mosai-
co amarelo. Os sintomas em soja são tão distintivos que ela passou a ser usada como
planta indicadora para o complexo do vírus do mosaico da alfafa.

A produção de plantas de soja infetadas pelo vírus do mosaico da alfafa é
mais ou menos reduzida, de acordo com a variedade, mas praticamente todas elas
produzem sementes. Foi verificado que o vírus do mosaico da alfafa passa através
das sementes de diversas cultivares de soja. Os resultados dos testes de transmissão
através da semente são relatados em seguida.

MATERIAL E MÉTODOS

As cultivares de soja testadas na transmissão do vírus do mosaico da alfafa atra-
vés da semente foram semeadas em vasos cônicos de alumínio de 16 em de diâmetro
de boca e de 17 em de altura, cheios de uma mistura de terra e composto. Foram se-
meadas cinco sementes por vaso, desbastando-se para duas plantas.

As inoculações foram feitas mecanicamente, por fricção, em plantas no estádio
de primeiro par de folhas, usando-se inóculo de plantas de soja infetadas extraído
em tampão de fosfato a 0,02 m ao qual tinha sido adicionado sulfito de sódio para
atingir a mesma molaridade.

Colheram-se as sementes produzidas pelas plantas infetadas de cada uma das
cultivares separadamente, que foram logo semeadas no mesmo tipo de vaso acima
descrito, a cinco sementes por vaso, para observação de todas as plantas oriundas
das sementes. Colheram-se as poucas sementes produzidas por plantas infetadas
através da semente, para comparação da transmissibilidade.
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RESULTADOS

Quando as plantas de soja são inoculadas com o vírus do mosaico da alfafa, ge-
ralmente mostram os sintomas de mosaico amarelo sem que sofram muita redução
no tamanho, principalmente se a inoculação é feita quando já estão parcialmente
desenvolvidas. Algumas cultivares como a IAC 6 e IAC 7 podem desenvolver sinto-
mas de necrose nas folhas novas, adquirindo a aparência de plantas com queima-do-
-broto. Plantas afetadas, originárias de sementes em que houve perpetuação do ví-
rus, são geralmente bastante reduzidas em tamanho e apresentam em quase todos os
casos grande redução na produção. Como exceção pode ser citada a cv. IAC 3 que,
no caso de muitas plantas, mostrou desenvolvimento vegetativo próximo ao normal.

Durante um período de bastante calor no verão, em que a temperatura nas es-
tufas atingiu até 45%, notou-se tendência para recuperação de aparência quase nor-
mal em plantas de diversas cultivares infetadas.

Os resultados obtidos nos vários testes para determinação da transmissibilidade
do vírus do mosaico da alfafa através da semente de soja estão resumidos na Tabela
1. Mostram que as sementes de plantas afetadas, por inoculação mecânica, transmi-
tiram o vírus em percentagens que variaram de 0% (cv. IAC 7) até 11% (cv. IAC 3).
No caso de sementes produzidas por plantas afetadas, por perpetuação do vírus
através da semente, notou-se que a percentagem de transmissão nos casos positivos
foi geralmente elevada (até 50%), mas houve tendência para não transmissão, tam-
bém em maior número de casos.

TABELA 1. Transmissão do vlrus do mosaico da alfafa através das sementes de plantas de soja
infetadas por inoculação ou através da semente.

Santa Rosa
;AC 1
IAC2
IAC3
IAC4
IAC5
IAC6
IAC7

Número de plantas observadas (obs.) e infetadas [inf.}, obtidas a partir
de sementes de plantas infetadas

Por inoculação Através da
mecânica semente

Obs. Inf. % Obs. Inf. %

472 53 11,2
90 2 2,2 2 1 50,0
96 2 2,1 7 O 0,0

100 11 11,0 25 TO 40,0
98 5 5,1 8 O 0,0

154 8 5,2 8 3 37,5
157 4 2,7 2 1 50,0
99 O 0,0 2 O 0,0

Cultivares de
soja infetadas
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DISCUSSÃO

Plantas de soja infetadas pelo vírus do mosaico da alfafa apresentam um tipo de
mosaico amarelo. Este pode ser confundido com os sintomas induzidos em soja por
isolados do vírus do mosaico amarelo do feijoeiro e, no caso de algumas cultivares
suscetíveis, com os sintomas produzidos pelo vírus do mosaico dourado do feijoei-
ro, transmitido por Bemisia tabaci Genn. Na India há também um vírus transmitido
pelo mesmo inseto que infeta a soja e causa um mosaico amarelo (Nariani 1960;
Nene 1972) que pode ser confundido com a moléstia produzida pelo vírus da alfa-
fa. É fácil, entretanto, de distinguir o vírus do mosaico da alfafa dos outros por ino-
culação em cultivares de feijoeiro, na maioria das quais causa lesões necróticas, não
produzidas pelo vírus do mosaico amarelo do feijoeiro. Os dois vírus transmitidos
por mosca branca não passam mecanicamente.

O fato de o vírus do mosaico da alfafa passar atraves da semente de soja em
percentagens ponderáveis aumenta a sua importância econômica potencial e indica
que poderá eventualmente se perpetuar em um lote de sementes. A transmissão do
vírus em campo, de plantas que o perpetuam através da semente, para plantas sa-
dias, não deve entretanto ser muito grande visto que aquelas devem ser facilmente
dominadas pelas plantas de soja normais, de maior porte. No caso de cultivares de
soja que não são muito afetadas em seu desenvolvimento, a possibilidade de as plan-
tas afetadas através da semente servirem de fonte de vírus para outras sadias é
maior.

Plantas de soja infetadas por inoculação mecânica com o vírus do mosaico da
alfafa produziram sementes que transmitiram o vírus em percentagens que variaram
de 2,1% a 11,2%. Sementes produzidas por plantas afetadas através da semente mos-
traram geralmente percentagens mais elevadas de transmissão, chegando a 50%, em-
bora o número de casos estudados até agora seja insuficiente para conclusão defini-
tiva. Mas isso parece ser razoável de se aceitar, pois as plantas originárias de semen-
tes que perpetuaram o vírus devem estar infetadas por estirpes do complexo que já
se mostram capazes de invadir o embrião, com a consequência de melhor transmis-
são através das sementes.
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HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS



AVALIAÇÃO DE HERBICIDAS, DOSES E MODO DE APLICAÇÃO
EM SEMEADURA DIRETA DE SOJA

E. Volll

G.G. Davis2

A.L. Cerdeira '
A.N. Cbehata '

RESUMO - Três experimentos com a cultura da soja em semeadura direta, em suces-
são com a cultura do trigo, foram delineados em blocos ao acaso e conduzidos com
semeadeira do tipo enxada rotativa, em Bela Vista do Paraíso, PR.

O primeiro foi instalado em 1977/78 e os outros dois em 1978/79. O objetivo
destes experimentos foi avaliar os efeitos de diferentes herbicidas, doses, épocas e
modos de aplicação no sistema, de modo a obter máxima eficiência técnica e econô-
mica. As plantas daninhas infestantes por ocasião das operações de dessecação fo-
ram: Cerchrus echinatus e Brachiaria plantaginea, predominantes, representando 70
a 80% da infestação e outras espécies como Richardia brasiliensis, Emilia sonchi
folia, Galinsoga parviflora, Commelina virginica, Lepidium virginicum, Bidens pilosa
e Acanthospermum hispidum. Reinfestaram em maior intensidade as gramíneas
como B. plantaginea e as plantas daninhas de folhas largas como C virgi-
nica, R. brasiliensis e B. pilosa. Foram usados os seguintes herbicidas: a)
dessecantes: ghyphosate, paraquat, diquat, 2,4-D amina, MSMA e amitrole; b)
NP48Na, . bentazon, dinoseb sais e 2,4-DB. Os melhores resultados de controle
de plantas daninhas e rendimento de soja foram obtidos com os sistemas: a) gly-
phosate 1,44 kg/ha, aplicado de 8 a 15 dias antes da semeadura (d.a.s.) e oryzalin
1,12 kg/ha + metribuzin 0,35 kg/ha, aplicados em pré-emergência: e b) paraquart
0,20 kg/ha + 2,4-D amina 1,08 kg/ha + surfactante 0,2% aplicado 12 a 15 d.a.s.
e paraquat 0,20 kg/ha + diquat 0,38 kg/ha + surfactante 0,2% em mistura de tanque
com oryzalin 1,50 kg/ha + metribuzin 0,35 kg/ha, aplicado °1 ou 03 d.a.s.

Os resultados indicam que o sistema com oryzalin a 1,12 kg/ha teria sido
suficiente para atingir os mesmo objetivos com menores riscos de fitotoxicidade,
considerando o tipo de solo arenoso (16% de areia e 1,6% de matéria orgânica).
A cultura da soja mostrou menores efeitos de fitotoxicidade devido à aplicação dos
herbicidas residuais em pré-semeadura e não houve problemas de reinfestação nas
linhas. A substituição de metribuzin por herbicidas pós-emergentes, nos tratamentos

1 Eng9 Agr9, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSO, EMBRAPA, Caixa,Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR. .

2 Eng9 Agr9, Pesquisador Convênio EMBRAPA-USAID (Univ. de Wisconsin) - CNPSO, Caixa
Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.

3 Eng'? Agr'?, Pesquisador da Herbitécnica - Defensivos Agr(colas Ltda, CEP 86100, Londrina,
PR.
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de mistura de tanque com paraquat em pré-serneadura , reduziu o nível de controle
das gramíneas, sem afetar significativamente os rendimentos. A substituição total
dos herbicidas pré-ernergentes por herbicidas de pós-emergência não apresentou di-
ferenças significativas na produtividade da soja. A aplicação única de paraquat
0,50 kg/ha + 2,4-D amina 2,16 kg/ha + surfactante 0,2% 5 d.a.s. teve que ser su-
plementada com nova aplicação do dessecante paraquat. O herbicida dessecante
amitrole mostrou-se menos eficiente do que os demais, enquanto que MSMA,
precedido por 2,4-D amina, ofereceu boas perspectivas de uso.

EFFECTS OF HERBICIOES OOSES ANO METHOO OF APPLlCATION
IN NOTILLAGE SOYBEAN

ABSTRACT . Three experiments with soybean in no-til! planting after wheat were
conducted at Bela Vista do Paraiso-Pft. during 1977 to 1979. The experimental
designs were randomized complete blocks with four replications. Soybeans were
planted with a roto-tiller type four-row planter. The objective of these experiments,
was to evaluate effects of different herbicides, doses,applying times and manners of
applycation in the system, for greater efficiency. Weed species present at the
desiccant time application were: Cenchrus echinatus and Brachiaria plantaginea,
representing 70 to 80%, and the other species as Richardia brasiliensis, Emitia
sonchifolia, Galinsoga parviflora, Commelina virginica, Lepidium virginicum, Bidens
pilosa and Acanthospermum hispidum. Common weeds present after planting
were B. plantaginea, C. virginica, R. brasiliensis and B. pilosa. The following
herbicides were used: a) desiccants: glyphosate, paraquat, diquat, 2,4-0
amina, MSMA and amitrole; b) pre-emergent: oryzalin, metolachlor and rnetri-
buzin, and c) post-emergent: diclofop, NP48Na, bentazon, dinoseb salts and
2,4·0B. The best results for weed control and soybean production were obtained
0,20 kg/ha + 2,4·0 amine 1,08 kg/ha + surfactante 0,2%, applyied 12to l õ d.b.p.
and paraquat 0,20 kg/ha + diquat 0,38 kg/ha + surfactant 0,2% plus orvzalin 1,50
kg/ha + metribuzin 0,35 kg/ha, 01 to 03 d.b.p., in tank mixture. Severa I results
show that oryzalin at 1,12 kg/ha would have been sufficient for the same results
and to cause lesser fitotoxicity problems for the sandy soil, with 16% of sand and
1,6% of organic matter. That treatment, on highly infested area and predominance
of grasses, with 15 to 20 em of h igh, was efficient with two appl ications of herbicides.
Soybean plants showed the fewest fitotoxicity problems at preplanting and did no
present reinfestation problems over the planted rows. Weed control and production
showed a reduction tendency when the tank misture was applyied at pre-ernerqence.
And rnetr ibuzin substi tutron by post-ernerqence herbicides reduced .qrass control,
with the production remaining near the same. The pre-erner qence herbicide substituo
tion by post-emer qence herbicides did not present greater advantages. The single
application ot paraquat 0,50 kg/ha + 2,4·0 amine 2,16 kg/ha + surfactant 0,2%
05 d.b.p. needed suplementary paraquat application. The substitution of 0,48 kg/ha

272



of glyphosate 1,44 kg/ha, by 1,08 kg/ha of 2,4-0 amine, applyied 08 d.b.p., with
metolacholor + metribuzin at PE, showed very good results in weed control and
production. Amitrole did not offer good results. MSMA preceded by 2,4-0 amine
showed very good results.

INTRODUÇÃO

- O sistema de semeadura direta de soja e de outras culturas torna-se cada vez
mais importante na agricultura moderna. A importância do seu uso está relacionado
principalmente com a conservação do solo e atualmente também desempenha um
papel muito importante na economia de combustível. Os problemas encontrados
com a difusão desta tecnologia estão relacionados de perto com um maior uso de
herbicidas, que deverão substituir as operações comuns de preparo do solo, e o seu
alto custo; com o uso de máquinas semeadeiras mais sofisticadas, que deverão abrir
sulcos em solo não revolvido e dispor adequadamente as sementes do mesmo, e
com o conhecimento do agricultor sobre manejo adequado de herbicidas e das con-
dições de lavoura, para obter a máxima eficiência no controle das plantas daninhas
Voll et alo(1980).

Com o objetivo de possibilitar a redução nos custos de herbicidas no sistema
de semeadura direta da soja em sucessão com trigo, procurou-se nestes experimen-
tos, identificar a utilidade de novos herbicidas, doses, épocas e modos de aplicação,
que proporcionem eficientes resultados de controle das plantas daninhas e máximos
rendimentos.

Gazziero 1977, obtiveram excelentes resultados utilizando glyphosate como
dessecante , ao passo que Cuedes, também em 1977, conseguiu dessecações eficien-
tes utilizando a mistura de Paraquat + Diquat. Estes resultados estão de acordo com
Lorenzi (1977) que obteve iguais resultados na eficiência da dessecação quando
usou Paraquat + 2,4-D + Diquat, ou quando utilizou Glyphosate.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante o período de 1977 a 1979 foram instalados três experimentos de se-
meadura direta em Bela Vista do Paraíso, PR. O solo pertence à unidade de rnapea-
mento Latossolo Vermelho-Escuro, com 16% de argila e 1,6% de matéria orgânica.

Os delineamentos experimentais foram todos em blocos ao acaso, variando
de 13 a 16 o número de tratamentos e quatro repetições. Dois tratamentos cons-
tituíram-se das testemunhas capinadas (TC) e não capinada (TNC): que receberam
apenas aplicações de herbicidas dessecantes. A TC foi mantida sempre no limpo
através de capinas manuais. Os tratamentos podem ser visualizados nas respectivas
Tabelas de resultados de cada experimento (Tabelas 3,4 e 5). O tamanho das parce-
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Ias foi de 6 x 25 m. A área útil foi de 15 m2 ,constituída por duas fileiras centrais
de soja de 15 m cada. As espécies de plantas daninhas encontradas nas áreas experi-
mentais e os herbicidas usados nos experimentos podem ser visualizados nas Tabelas
1 e 2, respectivamente.

TABELA 1. Espécies daninhas encontradas nas áreas experimentais de semeadura
direta de soja. EMBRAPA - CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Nome cientrfico Nome comum

Acanthospermum hispidum OC
Bidens pilosa L.
Brachiariaplantaginea (Link] Hitch.
Cencbrus echinatus L.
Commelina virginica L.
Emilia sonchifolia OC
Galinsoga parviflora Gar.
Lepidium virginicum L.
Richardia brasiliensis Gomes

carrapicho-de-carnei ro
picão-preto
capim-marmelada
capim-carrapicho
trapoeraba
falsa-serralha
fazendeiro
rnastruço
poaia-branca

TABELA 2. Relação dos herbicidas usados nos experimentos. EMBRAPA-CNPSo. Londrina,
PR.1981.

Nome comum Nome químico

Amitrole 3-amino-s-triazole

Oenosebsaisalcanolamina

3-isopropi 1-2,1,3-benzotiadiaz inona-(4)-2,2 -di óx ido

2·(4-(2',4'-diclorfenoxi).fenoxil)éster metrlíco do áci-
do propiônico

Sais alcanolamina de 2-sec-butil-4,6-dintrofenol

l,l'·etileno-2,2'-bipiridilio dibrometo

Sal dimetilamina do ácido 2,4-diclorofenoxiacético

Ácido 4-(2,4-diclorofenoxi) butanóico

N·(fosfonometi I)-glicina isoprop iIamina

Metano arsonato ácido monosódico

Bentazon

Oiclofop-methil

Oiquat

2,4-0 amina

2,4-0B

Glyphosate

MSMA

NP48Na

2-eti l-ê-Imetit-Nv l-metil-Zcmetox ietil l-ctor oacetanil ida

4-amino·6-t-butil-3-metiltio-1 ,2,4-triazina-5-(4H I-ene

Sal sódico de 2-11-(N-aliloXiamino) butilidene\-5,5-
dimetil-4-metoxicarbonil ciclohexano-l,3-dione

3,5-dinitro-N,N-dipropil sulfanilamida

l,l'-dimetil-4,4'-bipiridilio dicloreto

Carbox iI·meti I-fosfato-pol igIicol-éter

Metolachlor

Metribuzin

Oryzalin

Paraquat

Surfactante
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TABELA 3. Efeitos de combinações de herbicidas dessecantes,residuais e pôs-emergentes em semeadura direta da soja, sobre a sanidade
da cultura e rendimento de grãos, e no controle de plantas daninhas, observados em Bela Vista do Parafso, PR. 1977/78.
EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR, 1981.

Avaliação visual de controle (%)
Época e

Sanidade!
Rendimento

Herbicidas i.a, modo de (aos 40 dias) (aos 97 dias) de grãos
dessecantese residuais (kg/ha) (aos 40 dias)aplicação (kg/ha)

Gramíneas Folhas largas Gramíneas Folhas largas

A) glyphosate

01. glyphosate 1,44 15 d.a.s.2

Horyzalin+ 1,12
metribuzin 0,35 PE4 5,0 91 abs 76 bc 79 cdef 56 def 1622 abc

02. glyphosate + 1,44
oryzalin + 1,12
metribuzin 0,35 PE 4,5 94 a 79 c 81 bcdef 51 efg 1399 bc

03. glyphosate 1,44 15 d.a.s.
oryzalin + 1,12
metribuzin 0,35 PE
dinoseb sais 1,80 PÓS-SO 4,8 98 a 91 a 86 abcd 78 b 1942 a

04. glyphosate 1,44 15 d.a.s.
NP 48 Na + 1,50
bentazon 1,20 PÓS·AT 5,2 96 a 50 9 84 abcde 45 fg 1660 abc

B) paraquat ' + 0,30
2,4-0 amina + 1,08
surfactante 0,2% 15 d.a.s,

05. paraquat + 0,20
diquat 0,38 03 d.a.s,

N
-.I oryzalin + l,í 2
Ul

metribuzin 0,35 PE 5,0 92 a 78 cd 89abc 60 cde 1820 ab
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TABELA 3. Continuação.

Avaliação visual de controle (%)

Herbicidas i.a.
Época e

Sanidade 1
Rendimento

modo de (aos 40 dias) (aos 97 dias) de grãos
dessecantes e residuais (kg/ha) aplicação (aos40 dias) (kg/ha)

Gramíneas Folhas largas Gramíneas Folhas largas

06. paraquat + 0,20
diquat + 0,31
oryzalin + 1,12
metribuzin 0,35 PE 4,2 92 a 75 cde 70 def 42 9 1530 abc

07. paraquat + 0,20
diquat + 0,38
oryzalih + 1,12
metribuzin 0,35 PE
paraquat + 0,30
diquat + 0,19 PÓS-o 4,5 82 b 78 cd 80 cdef 72bc 1934 a

08. paraquat + 0,20
diquat + 0,38
oryzalin + 1,50
metribuzin 0,49 03 d.a.s, 5,8 99 a 69 def 97 ab 58 def 2008 a

09. paraquat + 0,20
diquat + 0,33
rnetribuzln 0,35 PE
diclofop 1,44 PÓS-AT 5,5 90 ab 79 c 80 cdef 66 bcd 1807 ab

10. paraquat + 0,20
diquat + 0,38
oryzalin 1,12 PE
dinoseb sais 1,80 PÓS-SD 5,0 72c 66 ef 65 f 55 defg 1785 ab



TABELA 3. Continuação.

Avaliação visual de controle (%)

Herbicidas
dessecantes e residuais

Época e
modo de
aplicação

Sanidade!
(aos 40 dias)

i.a.
. (kg/ha)

(aos 40 dias) (aos 97 dias)

Gramlneas Folhas largas Gramlneas Folhas largas

11. paraquat + 0,20
diquat 0,38 03 d.a.s,
paraquat + 0,30
diquat 0,19 PÓS·D 5,8 62 d 62 f

12. testemunha capinada 6,0 100 a 100 a

13. testemunha não capinada 5,5 50 e 50 9

C.V. % - 7,3 8.1

69 ef

100 a

42 9

13,6

60 cde

100 a

42 9

15,0

Rendimento
de grãos
(kg/ha)

1588 abc

1978 a

1162 c

18,7

Sistema ALAM; nlvel 6 = ausência de injúrias.

2 d.a.s. = dias antes da semeadura.

3 Adicionado 0,2% de surfactante em cada aplicação seguinte com paraquat.

4 PE =' pré-emerqência.

Em cada coluna, médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste Duncan 5%.
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TABELA 4. Efeito. de combin.çé!e. de dif.rente. h.rbicid •• d••• cente., re.lduai. a p6Hm.rllllntet.m aamudur. direte de IOj.,lObr. a ••• idada da cultura. rendimento
de griDl, e no controlo de pl.nte. denlnhM, ob.rvado. om Boi. Vi.ta do p.r.rlO, PR. 1978/79. EMBRAPA-CNPSo. LOndrina, PR, 1981.

--
Avaliação visual de controle 1%)

Época de
Época e

Sanidade2 Rendimento
Herbicidas i.a. Herbicidas i.a, modo de laos 48 dias) laos 112 dlas) de grfos
dessecantes Ikg/ha) eplicação PE4 ou PÓSS Ikg/ha) aplicação (aos 48 dias) Ikg/ha)

Gramrneas Folhas largas Gramínaas Folha, largas

01.a) glyphosate 1,44 08 d.a.s.3 b) oryzalin + 1,12
metribuzin 0,35 PE4 5,8 96 aft 90 bcde 99 a 91 a 2701 a

02.a) 2,4-0 amina' 1,08 12 d.a.s. e) oryzalin + 1,12
b) glyphosate 0,96 08 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 6,0 96 a 90 bcde 100 a 90a 2714 a

O3.a) 2,4-0 amina + 1,08 b] oryzalin + 1,12
glyphosate 1,20 08 d.a.s. metribuzin 0.35 PE 5,5 95 a 90 bcde 99 a 86 ab 2662 a

O4.a) 2,4-0 amina + 1.08 b) metolachlor + 2.10
glyphosate 0,96 08 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 5,0 86b 82 e 96a 92 a 2628 a

05.a) 2,4-0 arnlne + 1,08 b) oryzalin 1,12 PE
glyphosate 1,20 08 d.a.s. e) dinoseb sais 1,80 PÓS-S06 5,0 95 a 92 bcd 100 • 96 a 2684 a

06.a) glyphosate + 1,20 b) bentazon 0,48 PÓS-ATs
2,4-0 amina 1,08 08 d.a.s. e) NP 48 Na' 1,50 PÓS-AT

o) bentazon 0,72 PÓS-AT 4,8 96 a 96 ab 99 a 95 a 2523 a
07.a) glyphosate + 1,20 b) diclofop

,
1,26 PÓS-AT

2,4-0 amina 1,08 08 d.a.s. c) 2,4-08 + 0,20
metribuzin 0,18 PÓS-SO 4,5 86b 90 bcde 79 b 91 a 2347 ab

08.a) 2,4-0 am ina' 1,08 18 d.a.s,
bl paraquat' 0,30 12 d.a.s.
e} paraquat + 0,30 o) oryzalin + 1,12

diquat' 0,38 01 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 5,2 86 b 85 de 91 a 85 ab 2518 a
O9.a) 2,4-0 amina' 1,08 12 d.a.s. c) oryzalin + 1,12

b) MSMA 2,88 08 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 6,0 81 b 81 bcd 68 c 92 a 2843 a
10.a) MSMA + 2,88

2,4-0 aminal 1,08 08 d.a.s. e) oryzalin + 1.12
b] MSMA 1.92 PE metribuzin 0,35 PE 5,8 68 d 88 cde 70 bc 91 a 2362 ab



TABELA 4. Continuação.

Avaliação visual de controle (%)

Herbicidas r.a. ~poca de Herbicidas
Época e

Sanidade2
Rendimento

i.a. modo de laos 48 dias) laos 112 dias) de grãos
dessecantes Ikg/ha) aplicação PE4 ou PÓSs Ikg/ha) aplicação laos 48 dias) Ikg/ha)

Gramfneas Folhas largas Gramíneas Folhas largas

11.a) MSMA! 3,04 08 d.a.s. b} orvzalin + 1,12
metribuzin 0,35 PE 5,5 74 cd 91 bed 68c 86 ab 2494 a

12.a) amitrole1 115,O~) 12 d.a .s. e) orvzalln + 1,12
metribuzin 0,35 PE 4,0 50. 90 bede 90 a 91 a 2303 ab

13.8) amitrole 1 115,O~) 12 d.a.s. e) oryzalin + 1,12
b) paraquat! 0,30 PE metribuzin 0,35 PE 5,0 SObe B6de 98 a 88ab 2441 ab

14.a) glyphosate. 1,20 bl oryzalin + 0,75 PE
2,4-0 amina 1,08 08 d.a.s. metribuzin 0,24 1/2laixa

c) paraquat + 0,30 (aplicação manual)
diquat 0,18 PÓS-D7 5.0 95 a 95 abc 98 a 92 a 2760 a

15. testemunha capinada 6.0 100 a l00a 100 a 100 a 2704 a
16. testemunha não capinada 5,2 68 d 56 I 90a 50c 1964b

C.V. % - - 5,5 5,1 7,5 13,1 12,5

Adicionado 0,2% de surfactante.
2 Sistema ALAM; n (vel 6 • ausência de injúrias.
3 d.a.s. = dias antes da semeadura.
4 PE = prd~mergência.
S PÓS-AT. pó. emergência área total.
6 PÓS-SD = semidirigido.
? PÓS-D - dirigido.
8 Em cada coluna, mddias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Duncan 5%.
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TABELA 5. Efeitos de combinações de diferentes herbicidas dessecentes- residuais .e p6s·emergentes em semeadura direta da soja, sobre a sanidade da cultura e rendimen-
to de grlo" o no controlo do plonta, daninha" observado, om Bola Vista do Pararsc, PR. 1978/79. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

r-.>
ÇJ:)
O Avaliação visual de controle (%)

Época de
Época e

Sanidade2 Rendimento
Herbieidas i.a. Herbieidas i.a, modo de (aos 48 dlas) (aos 112 diasl de grãos
dessecantes1 (kg/hal aplieaçA"o PE4 ou PÓS' (kg/hal aplicação (aos 48 dias I (kg/hal

Gramíneas Folhas largas Gramíneas Folhas largas

01.al paraquat + 0,30
12 d.a.s.32,4-0 amina 1,08

bl paraquat + 0,30
diquat 0,38 01 d.a.s, c) oryzalin + 1,12 PE4 5,5 82 abe8 88 abcd 92 ab 85 bcd 2772 ab

oz.a) 2,4-0 amina 1,08 18 d.a.s.
b) paraquat 0,30 12 d.a.s.
c) paraquat + 0,30 di oryzalin + 1,12

diquat 0,38 01 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 6,0 92 ab 78 ed 99 a 85 bcd 2763 ab
O3,al 2,4-0 amina 1,08 18 d.a.s.

b) paraquat 0,30 08 d.a,s.
eI paraquat + 0,30 di oryzaJin +

1,12

diquat 0,38 01 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 5,5 94 bcd 84 bcd 99 a 86 bcd 2770 ab
O4,al 2,4-0 amina 1,08 18 d.a.s.

bl paraquat 0,30 12 d.a.s.
c) paraquat + 0,30 di motolaehlor + 2,10

diquat 0,38 01 d.a .s, metribuzin 0,35 PE 5,8 79 bc 94 ab 80 ed 94 ab 2410 ab
05.al 2,4-0 amina 2,16 18 d.a.s.

bl paraquat 0,30 12 d.a.s. el metolaehlor + 2,10
c) paraquat 0,40 01 d.a.s. metribuzin 0,35 01 d.a.s. 5,8 94 ab 95 ab 100 a 96 a 2452 ab

06.al paraquat + 0,30
2,4-0 amina 1,08 12 d.a.s.

b) paraquat + 0,30 c) oryzalin + 1,12
2,4-0 amina 1,08 01 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 4,0 58 de 86 bcd 72d 82 d 2440 ab

07.al paraquat + 0,30
2,4-0 amina 1,08 12 d.a .s.

b) paraquat + 0,30 bl oryzalin + 1,50
diquat 0,38 01 d.a.s, metribuzin 0,49 01 d.a .s. 5,5 96 ab 88 abed 100a 85 bed 2747 ab

08.al paraquat + 0,30
2,4-0 amina 1,08 12 d.a .s,

bl paraquat + 0,30
diquat 0,38 01 o.a.s. bl motribuzin 0,35 01 d.a.s.

c) dielofop 1,26 PÓ5-AT' 5,8 98 a 86 bcd 99 a 86 bcd 2388 ab
09.al 2,4-0 amina 1,08 12 d.a .s.

b) paraquat 0,30 08 d.a.s.
c) paraquat + 0,30

diquat 0,38 01 d.a.s. el oryzalin 1,50 01 d.a .s.
di dinoseb sai. 1,80 PÓS.S06 5,0 95ab 99 a 94 ab 94 ab 2792 a



TABELA 5. Continuação.

Avaliação visual de controle (%)

Herbicidas i.a. Época de Herbicidas
Época e

Sanidade2 Rendimento
i.a. modo de (aos 48 dias I (aos 112 diasl

desseca" tes (kg/hal aplicação PE4 ou PÓS' (kg/hal aplicação (aos 48 dias)
de grãos

(kg/hal
Gramfneas Folhas largas Grerruneas Folhas largas

10,a) paraquat + 0,30
2,4-0 amina 1,08 12 d.a.s.

b] paraquat + 0,30
diquat 0,38 01 d.a.s. b) oryzalin 1,50 01 d.a.s.

e) dinoseb sais 1 P() PÓS-SD 6,0 78 bc 78 cd 84bc 84 cd 2380 ab
11.a) paraquat + 0,30

2,4-0 amina 1,08 12 d.a.s.
b l paraquat + 0,30

diquat 0,38 01 d.a.s. b) oryzalin 1,50 01 d.a.s.
cl bentazan 0,48 PÓS·AT
di bentazon 0,72 PÓS·AT 5,5 70 cd 94 ab 81 bcd 92 abc 2641 ab

12.a) amina 1,08 18 d.a.s.
b} peraquat 0,30 12 d.a.s.
c l paraquat + 0,30

diquat 0,38 01 d.a.s.
di paraquat + 0,30

diquat 0,38 PÓS.D 7 5,5 90 ab 86 bcd 79 cd 80 cd 2282 b
13.a) 2,4-0 amina 2,16 08 d.a.s. e) oryzalin + 1,12

b) paraquat O,SO 05 d.a.s. metribuzin 0,35 PE 5,0 85 abc 75 d 92 ab 82 d 2621 ab

14.a) paraquat + O,SO
2,4-0 amina 2,16 05 d.a.s.

b] paraquat 0,30 PE b l oryzalin + 1,12
metribuzin 0,35 PE 4,5 92 ab 88 abcd 98 a 85 bcd 2584 ab

15. testemunha caplnada - 6,0 100 a 100 abcd 100 a 100 a 2588 ab
16. testemunha não capinada - 5,5 51 • 60 e 45. SOe 1688c

C.V. % - - 12,9 9,5 8,2 6,4 11,8

I'V
co

A cada aplicação de dessecante foi adicionado 0,2% de surfactante.
Sistema ALAM; n rve! 6 = ausência de injúrias.
d.a.s . ., dias antes da semeadura.
PE =: pré-emerqéncia.

5 PÓS-A T •• p6s..emergência área total.
PÓS-SD '" semidirigido.
PÓS-D = dirigido.
Em cada coluna, médias seguidas pelas mesmas letra não diferem entre si pelo teste Duncan 5%.



Todos os experimentos foram precedidos pela cultura do trigo. No experi-
mento de 1977/78, a palha de trigo deixada no solo após a colheita da cultura foi
avaliada em 2.000 kg/ha. Por ocasião das dessecações a infestação de plantas dani-
nhas cobria praticamente 100% da superfície do solo, cabendo 40% desta infesta-
ção à espécie Brachiaria plantaginea e 30% à Cenchrus echinatus, ambas com de-
senvolvimento de 20 a 25 em de altura. Os 30% restantes da infestação envolveu
espécies como Richardia brasiliensis, Emilia sonchifolia, Galinsoga parviflora,
Lepidium virginicum, Bidens pilosa, Commelina virginica e Acanthospermum his-
pidum. A semeadura da soja foi feita em 5/11/77,usando-se a cultivar Paraná.
Nos experimentos de 1978/79, a palha de trigo deixada sobre o solo após a co-
lheita da cultura foi avaliada em 1.500 kg/ha. Por ocasião das dessecações a infesta-
çao de plantas daninhas cobria cerca de 90% da superfície. As gramíneas represen-
taram 80% da infestação, sendo 70% de C. echinatus e 10% de B. plantaginea e
os 20% restantes espécies de folhas largas como L. virginicum, C. virginica, R. bra-
siliensis, A. hispidum e B. pi/osa. A semeadura da soja foi feita em 31/10/78,
usando-se a cultivar Viçoja.

As aplicações de herbicidas foram feitas com pulverizadores montados em tra-
tor. Nas aplicações de herbicidas dessecantes e pré ou pós-emergentes em área total
(pE ou PÓS-AI) foram usadas barras de pulverização abrangendo toda a parcela.
Nas barras foram usados bicos de pulverização do tipo teejet 80.03, de jato em
leque, distanciados entre si de 0,50 m. A altura de pulverização foi mantida em tor-
no de 0,50 m sobre a superfície dominante da vegetação ou do solo. A pressão
de pulverização foi mantida a 2,81 kg/cm" (40 lb/pol") com vazão variável de 300
a 350 Q/ha de água. As aplicações dos herbicidas pós-emergentes dirigidas ou semiur-
rigidas (POS-D ou POS-SD), foram feitas através de barras pulverizadoras adaptadas
sob o trator, utilizando bicos de pulverização 110.03 simples ou duplos, com
pressão de 1,75 kg/cm? (251b/poI2) e vazão ao redor de 250 Q/ha de água.

Antecedendo à semeadura do trigo as áreas experimentais foram corrigi das
quanto à sua acidez e fertilidade, conforme tabelas de recomendação dos labora-
tórios de análise de solo, envolvendo a correção do solo e a adubação das culturas.
O trigo foi semeado pelo sistema convencional. A sua colheita mecanizada foi ante-
rior às operações de dessecação do sistema de semeadura direta em cerca de um
mês. As palhas de trigo foram picadas e distribuídas uniformemente sobre a super-
fície do solo pela colhedeira.

As operações de semeadura e adubação de manutenção da soja foram execu-
tadas com a semeadeira direta do tipo enxada rotativa, de marca FNI-Rotacaster,
de quatro linhas, distanciadas entre si de 0,51 m. A densidade de semeadura foi em
torno de 30 sementes por metro linear, resultando em 20 a 25 plantas úteis. As
sementes foram inoculadas com Rhyzobium. A profundidade de semeadura variou
entre 5 a 7 em.
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Os tratamentos foram avaliados visualmente quanto à fitotoxicidade dos
herbicidas, ou melhor sanidade da cultura, eficiência no controle de gramíneas e
folhas largas, e determinados os seus efeitos sobre o rendimento da cultura. As
avaliações visuais foram baseadas na escala ALAM (Asociación Latino-americana
de Malezas), cuja nota mínimo 1 (um) corresponde a O - 40% de controle de plantas
daninhas e o mínimo grau de sanidade da cultura, ou seja, a máxima fitotoxicidade
causada às plantas pelos herbicidas; a nota máxima 6 (seis) corresponde a 90-100%
de controle de plantas normais. As avaliações de fitotoxicidade ou de sanidade, como
será referido daqui por diante, e as primeiras avaliações visuais de controle foram
executados variando entre 40 e 48 dias após a semeadura da soja. Uma segunda ava-
liação visual de controle foi feita variando entre os 97 e 112 dias para avaliar a evo-
lução dos efeitos de sanidade e controle. As avaliações foram feitas em relação à
área de cobertura de plantas daninhas considerada igual a 100%.

O controle de pragas foi feito em duas ou três oportunidades, contra lagartas
e percevejos, usando-se o inseticida à base de monocrotofós.

A colheita da soja madura foi executada manualmente com foices.

Os dados de avaliação visual de controle e de rendimento de grãos foram
submetidos à análise de variância. As diferenças entre as médias dos tratamentos
foram submetidos ao teste-F. 5% e, após, ao teste Duncan 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimento 77/78

Os resultados deste experimento são apresentados na Tabela 3. Sintomas de
fitotoxicidade se manifestaram sempre que foi usado oryzalin + metribuzin e oryza-
lin ou metribuzin, aplicados isoladamente, em PE. Por sua vez, aplicações feitas,
antecedendo à semeadura apresentaram menores efeitos de fitotoxicidade como se
pode observar nas comparações dos tratamentos (08) e (05). As aplicações dos her-
bicidas PÓS como dinoseb sais em (03 e 07) e paraquat + diquat (07) manifestaram
efeitos visuais de fitotoxicidade sobre as plantas de soja.

Entre os tratamentos que apresentaram rendimentos de grãos significativa-
mente superiores a TNC e melhor controle de grarruneas, citamb-se os tratamentos
com glyphosate 15 d.a.s., com oryzalin + metribuzin, em PE, complementados com
dinoseb em PÓS-SD (03), e os tratamentos com paraquat + 2,4-D amina 15 d.a.s.,
seguido por aplicações de paraquat + diquat 03 d.a.s. e oryzalin + metribuzin em PE
(05), ou destas duas últimas aplicações feitas em mistura de tanque 03 d.a.s. (08).
Este último tratamento apresentou um dos menores efeitos de fitotoxicidade e ex-
celente controle de grarníneas, além de reduzir o número de aplicações de herbicidas
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com paraquat. Nas condições apresentadas pela área não houve problemas de
reinfestação de plantas daninhas nas linhas de semeadura. Quando esta mistura de
herbicidas foi aplicada em PE, a complementação do tratamento com mais uma
aplicação de paraquat + diquat em PÓS-D (07), mostrou-se muito útil. De igual mo-
do, foram superiores a TNC os tratamentos (09) e (10) com paraquat, em que as
aplicações de metribuzin ou oryzalin foram substituídas nas aplicações de mistura
de tanque em PE, por diclofop ou dinoseb sais, de pós-emergência. Observou-se que
a substituição de metribuzin junto a oryzalin, por dinoseb sais, acarretou um menor
nível de controle das gramíneas.

Comparando-se os tratamentos clássicos de glyphosate (01) e paraquat (05)
entre si, observa-se que estes apresentaram semelhanças nos resultados quando a
aplicação de glyphosate e a primeira com paraquat foram feitas 15 d.a.s., a segunda
de paraquat aos 03 d.a.s., e os herbicidas resisduais aplicados em PE. Por sua vez,
quando os herbicidas dessecantes e residuais foram aplicados em mistura de tanque,
em PE (02 e06), os rendimentos tenderam a ser inferiores, assim como o controle
de gramíneas e de folhas largas para paraquat, observado na segunda avaliação
visual.

Ambos os tratamentos foram afetados pelas condições de competição das
plantas daninhas com a cultura, o que ficou visível através de certo amarelecimento
das plantas, enquanto se processava a dessecação das invasoras. Atribui-se estes efei-
tos principalmente à cobertura das plantas daninhas pela terra jogada pela máquina
semeadeira do tipo enxada rotativa, o que possivelmente provocou certa intercep-
tação dos herbicidas aplicados. Sem comprometer o controle de plantas daninhas
no início, o tratamento com paraquat mostrou seu nível de controle significativa-
mente reduzido mais tarde. Uma vez que os herbicidas residuais foram os mesmos
as diferenças encontram-se entre os herbicidas dessecantes, no distinto modo de
ação destes. Quando complementados pelos herbicidas PÓS, como dinoseb sais (03)
em glyphosate e, com paraquat + diquat (07) no tratamento com paraquat, a ten-
dência foi melhorar os rendimentos de grãos. O uso destes herbicidas foi no sentido
de aumentar o controle de C. virginica e R. brasiliensis, principalmente. No entanto,
um ligeiro aumento no rendimento e melhor controle de gramíneas, o que foi mais
importante, puderam ser obtidas em relação ao tratamento com paraquat (05)
quando a sua segunda aplicação de paraquat foi feita em mistura de tanque com os
herbicidas residuais anterior a semeadura da soja (08), reduzindo inclusive o número
de aplicações de herbicidas.

O tratamento com glyphosate, no qual o controle das plantas daninhas rein-
festantes foi feito com a mistura de herbicidas PÓS, como NP48Na + bentazon (04),
não foi eficiente devido ao adiantado estágio de desenvolvimento das espécies
daninhas B. pilosa e C. virginica, principalmente aos vinte e um dias do ciclo da soja.
Por sua vez, a aplicação de paraquat + diquat em PÓS-D, no tratamento com para-
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quat (11), não foi eficiente, considerando que a infestação de plantas daninhas jun-
to às fileiras de soja não puderam ser atingidas com a mistura, em função da sua fi-
totoxicidade à cultura.

Neste experimento a infestação predominante de C echinatus por ocasiao
da dessecação, seguida por B. plantaginea e também de B. pilosa, foram eficiente-
mente controladas nos melhores tratamentos. As avaliações visuais indicaram meno-
res níveis de redução de controíe nas avaliações das gramíneas do que nas de folhas
largas.

Infestações de A. hispidum tiveram condições de infestar onde ocorreram
maiores problemas de stand de plantas de soja dentro das parcelas e nas bordaduras
sem plantio da soja, ou sem o controle por herbicidas.

Experimento 78/79 - com Glyphosate

Os resultados deste experimento são apresentados na Tabela 4. Os tratamen-
tos com diferentes herbicidas dessecantes, herbicidas PE e PÓS, em diferentes doses,
épocas e modos de aplicação, não apresentaram diferenças significativas entre si e a
TC para rendimento. Todos foram significativamente superiores a TNC, consideran-
do-se os tratamentos com o desssecante glyphosate (O I), ou na sua menor dose e
2,4-0 amina, em separado (02), ou na sua mistura de tanque (03), todos com oryza-
lin + metribuzin, em PE, ou ainda na sua mistura de tanque e metolachlor + metri-
buzin, em PE (04), ou com oryzalin, em PE, e dinoseb sais, em PÓS-SD (05), ou ain-
da, com duas aplicações de bentazon e uma de NP48Na (06), bem como nas aplica-
ções dos dessecantes 2,4·0 amina, paraquat e paraquat + diquat (08), 2,4-0 amina e
MSMA em aplicações separadas (09), ou como a aplicação de MSMA apenas (11),
todos com oryzalin + metribuzin. A aplicação de glyphosate + 2,4-0 amina e ory-
zalin + rnetribuzin , em PE meia faixa, e paraquat + diquat, em PÓS-O (14), não
apresentou, nas condições do experimento, vantagens em relação a glyphosate com
oryzalin + metri buzin (O I). Estes tratamentos caracterizam-se por apresentarem
um controle muito bom e execelente principalmente de gramíneas, como de C
echinatus c de folhas largas, como de B. piiosa e C virginica. As aplicações em sepa-
parado de 2,4-0 amina e glyphosate, este na dose de 1,20 kg/ha, ou na sua menor
dose a 0,96 kg/ha em mistura de tanque, proporcionaram uma dessecação mais rá-
pida das plantas daninhas, que secaram cerca de dois dias antes, em relação à aplica-
ção de glyphosate apenas, na dose de 1,44 kg/ha. Pequenos efeitos de fitotoxicida-
de, observados visualmen te nas plan tas, por apresen tarem redução em al tura, pude-
ram ser detectados quando usados os herbicidas metolachlor, dinoseb sais e nas apli-
cações de NP48Na com bentazon, em separado, o que não veio a afetar seus rendi-
men tos.

Os rendimentos obtidos com o dessecante MSMA foram muito bons quando
este foi antecipado por uma aplicação de 2,4-D arnina (09), ou na sua aplicação em
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maior dose apenas (11), embora apresentando menor nível de controle de grarníneas
do que os tratamentos com glyphosate, por exemplo. O seu processo de dessecação
mais lento e menor grau de controle não provocaram, no entanto, competição com
a cultura, o que pode ser constatado através dos respectivos níveis de sanidade 6
e 5,5. Uma maior dose de MSMA aplicada parceladamen te, em que a primeira foi
aplicada com 2,4-D amina em mistura de tanque (IO), proporcionou resultados de
controle e rendimentos inferiores, o que fez o mesmo assemelhar-se a TNC.

Amitrole (12) constituiu-se num dessecante de ação muito lenta, que propor-
cionou uma competição inicial acentuada com a cultura, observado através do grau
de sanidade igual a 4. Na avaliação de controle feita aos 112 dias do ciclo da soja
observou-se um nível de controle das gramíneas considerado muito bom, porém tar-
dio. Uma aplicação de paraquat feita posteriormente, em mistura de tanque com os
herbicidas residuais, em PE (I3), tendeu a melhorar o nível de controle das grarní-
neas e o seu rendimento.

As aplicações de 2,4-DB + metribuzin, em PÓS.SD, no tratamento (07) pro-
vocaram fitotoxicidade em grau moderado.

Experimento 78/79 - com Paraquat

Os resul tados deste experimento são apresentados na Tabela 5. Os tratamen-
tos que envolveram os herbicidas dessecantes paraquat, 2,4-D amina e com ou sem
diquat (com variações nas doses, época e modo de aplicação) e misturas ou combi-
nações de herbicidas PE e PÓS, não apresentaram diferenças significativas entre si
e a TC para rendimento, sendo todos, no entanto, superiores a TNC. O tratamento
(06) com paraquat + 2,4-D amina aplicado aos 12 e 01 d.a.s. apresentou nível de
sanidade 4 devido ao insatisfatório controle das grarníneas como C. echinatus,
principalmente, provocando a sua competição com a cultura, reduzindo a altura das
plan tas da soja, sem afetar a produção. Maior dose de 2,4-D amina de 2,16 kg/ha
05 d.a.s. (14), devido ao tipo de solo arenoso e maior proximidade com a semeadu-
ra, pode ter sido o fatordeterminanteda ocorrência de menor sanidade das plantas.
Sua mistura com paraquat 0,50 kg/ha numa aplicação única, motivou a reaplica-
ção de paraquat, em mistura de tanque em PE, com os herbicidas residuais, para
eliminar a rebrotação de B. plantaginea, o que não ocorreu com as aplicações deles
em separado (13).

A separação de paraquat e 2,4-D amina no tratamento (02), comparado com
(01), acarretou uma operação de aplicação a mais, sem aumento significativo no
COII t role das plantas daninhas, para semelhante rendimento. No entanto, observou-
-se uma ligeira melhora no controle das plantas daninhas, dessecadas mais rapida-
mente, o que foi visualizado através de um amarelecimento mais antecipado, obser-
vado também no tratamento (03). Esta separação proporcionou resultados ainda
um pouco melhores no controle e rendimento dos tratamentos (09) em relação a
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(10), em que oryzalin foi aplicado em mistura de tanque com paraquat + diquat
01 d.a.s. e metribuzin substituído por dinoseb sais em aplicação PÓS-SO, cuja fina-
lidade era aumentar o controle de C. virginica e R. brasiliensis.

A aplicação de paraquat + 2,4-0 amina 12 d.a.s. e paraquat + diquat + oryza-
lin + metribuzin 01 d.a.s. (07) foi um dos melhores tratamentos com apenas duas
aplicações de herbicidas. Oryzalin na dose de 1,50 kg/ha, nas condições de solo
arenoso e adiantado estágio de desenvolvimento das plantas daninhas, não apresen-
tou, inclusive, problemas de fitotoxicidade. ú tratamento (05), com metolachlor +.

metribuzin, apresentou semelhante vantagem, além de estar a indicar aumento signi-
ficativo no controle das gramíneas, por ocasião da segunda avaliação visual, quando
comparado com o tratamento (04), em que os residuais foram aplicados em PE, em
separado.

o tratamento (08) com diclofop, substituindo a aplicação de oryzalin, bem
como o tratamento (11) com bentazon, substituindo metribuzin, não apresentaram
vantagens finais em relação à aplicação de oryzalin + metribuzin, em PE (01).
A substituição de metribuzin pelos herbicidas dinoseb sais (10) ou bentazon (11),
ambos de pós-emergência, proporcionou menor controle das gramíneas, mesmo
tendo sido usado oryzalin na dose de 1,50 kg/ha. As aplicações de bentazon pro-
porcionaram excelente controle de C. virginica principalmente, e de B. pilosa.

A aplicação de paraquat + diquat, em PÓS-O (12), apesar de apresentar ní-
veis de controle muito bom de gramíneas e de folhas largas, apresentou a tendên-
cia de ser o pior dos tratamentos, com excessão da TNC. Isto deve-se em parte à
dificuldade em controlar plantas daninhas nas fileiras de soja e de modo a não cau-
sar problemas de fitotoxicidade à cultura.

Os dados destes experimentos indicam que vários tratamentos podem ser
utilizados para se obter resultados de eficiência técnica semelhantes. Analisando os
resultados comuns aos experimentos, os tratamentos, que podem ser chamados de
clássicos, como o de glyphosate e oryzalin + metribuzin e o de paraquat + 2,4-0
amina + surfactante, seguido de outra aplicação de paraquat + diquat + surfactante
e oryzalin + metribuzin, apresentaram pequenas variações não significativas nos re-
sultados de sanidade, controle e rendimento. As aplicações em mistura de tanque
dos herbicidas dessecantes, que normalmente precederiam à semeadura, aplicados
junto com herbicidas residuais como oryzalin + metribuzin em PE, tenderam a
apresentar resultados inferiores. Admite-se a influência da semeadeira do tipo en-
xada rotativa usada. Por sua vez, esta mistura de tanque feita para o tratamento
com paraquat na fase anterior à semeadura proporcionou, nos dois anos de experi-
mentos, resultados excelentes nas condições de alta infestação, predominância e
maior desenvolvimento das gramíneas como C. echinatus e plantaginea. Supõe-se
que a dose de oryzalin de 1,50 kg/ha também possa ser reduzida para 1,12 kg/ha,
uma vez que semelhante dose foi usada no tratamento clássico, isto observado tam-
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bém através dos tratamentos com metolachlor + metribuzin, que tem indicado um
ligeiro aumento no controle das gramíneas, proporcionado por uma dessecação mais
rápida devido à ação de contato acrescida por metribuzin na operação de desseca-
ção. Nestas condições de área e equipamento usado, não tem ocorrido problemas de
reinfestação de gramíneas ou de folhas largas nas linhas de semeadura, que se supu-
nha pudesse ocorrer pela remoção da superfície pulverizada do sulco pelas enxadas
rotativas da semeadeira Outros tratamentos com paraquat, com mistura de tanque
dos herbicidas dessecantes com metribuzin apenas, ou com oryzalin, seja em pré
ou pós-semeadura, complementados posteriormente com herbicidas de pós-emer-
gência, com dic1ofop ou dinoseb sais, têm apresentado resultados de rendimento
ligeiramente infsriores aos melhores tratamentos. A substituição de metribuzin
pelo uso de dinoseb (ou bentazou) tem proporcionado menor controle das gramí-
neas, mantendo o mesmo nível o controle das folhas. A separação de 2,4-D amina
de paraquat, aumentando uma aplicação de dessecação , acelerou o processo, pro-
porcionando uma melhora no controle e rendimento, semelhante ao efeito propor-
cionado pela mistura de tanque com metribuzin. Quando maiores doses de 2,4-D
amina e paraquat foram usadas numa aplicação única houve necessidade de comple-
mentar a operação de dessecação tendo em vista que B. plantaginea rebrotou. As
aplicações em separado de 2,4-D amina e paraquat, aos 08 e 05 d.a.s., proporciona-
ram, no entanto, uma dessecação eficiente, evidenciando certa incompatibilidade
da mistura. Ao contrário, glyphosate em menor dose, quando acrescido de 2,4-D
amina acelerou o processo de dessecação, evidenciando semelhantes resuitados de
eficiência, certamente com maior economia e maior abrangência do espectro de
controle.

O uso de g1yphosate (só ou com 2,4-D amina) e herbicidas pós-emergentes
apenas, aplicados em área total, indica que estes podem substituir os herbicidas pré-
-ernergentes com igual eficiência, dependendo apenas de herbicidas adequados e da
época apropriada de aplicação. O uso de paraquat + diquat em aplicações POS-D,
quando usado com o tratamento com paraquat, tem evidenciado falta de controle
junto às fileiras de plantas e injúrias à cultura. A tentativa de aplicação destes herbi-
cidas em meias-faixas, quando no momento da semeadura a outra metade é feita
através de herbicidas pré-ernergentes, mostrou-se viável. A substituição dos herbi-
cidas pós-emergentes pelo processo mecânico de controle seria outra possibilidade.

O tratamento herbicida com MSMA, precedido por 2,4-D amina, parece indi-
car que o seu menor nível de controle das grarrúneas foi compensado por um efeito
sobre as mesmas, que não permitiu a sua competição com a cultura, observado
através do nível de sanidade normal e através do melhor rendimento da cultura.
Por sua vez, arnitrole não ofereceu boas perspectivas de uso.

288



CONCLUSÃO

o tratamento com paraquat + 2,4-D amina, envolvendo a mistura de tanque
paraquat + diquat com oryzalin + metribuzin, antecedendo à semeadura, apresentou
bons resultados de sanidade, controle e rendimento.

As misturas de tanque dos herbicidas dessecantes, paraquat ou glyphosate,
com os residuais aplicados em PE, tendem a apresentar resultados de rendimento e,
mesmo de controle inferiores às aplicações em separado, sob condições de altas in-
festações, com dominância de grarrúneas.

Tratamentos com paraquat + 2,4-D amina, envolvendo a mistura de tanque de
paraquat + diquat com oryzalin, antecedendo à semeadura, apresentaram menores
níveis de controle das grarrúneas com a substituição de metribuzin por outro herbi-
cida de pós-emergência, para controle das folhas largas.

Aplicação única de 2,4-D amina 2,16 kg/ha + paraquat 0,50 kg/ha sobre a
infestação de grarrúneas com cerca de 20 em de altura, favoreceu o seu rebrotamen-
to, o que, no entanto, foi evitado com as respectivas aplicações em separado.

Aplicações de misturas de glyphosate + 2,4-D amina podem proporcionar uma
dessecação mais rápida das grarrúneas do que apenas glyphosate, assim como as
aplicações em separado de 2,4-D amina e paraquat e assegurar maior eficiência no
controle.

o herbicida dessecante glyphosate 1,44 kg/ha e os herbicidas residuais oryza-
lin + metribuzin, aplicados respectivamente em pré e pós-semeadura, constituiu-se
também num dos melhores tratamentos.

A redução da dose de glyphosate para 0,96 kg/ha e o acrescrmo de 2,4-D
amina 1,08 kg/ha na dessecação usado com a finalidade de proporcionar melhor
controle das plantas daninhas de folhas largas, com os herbicidas residuais
metolachlor + metribuzin, em PE, não apresentou diferença significativas para os
fatores considerados, tendo sido um dos tratamentos mais eficientes, em 78/79.

Uma maior eficiência foi ,?btida no controle de grarrúneas ou folhas largas,
ou de ambos, com aplicações complementares de herbicidas PÓS, quando trata-
mentos com glyphosate ou paraquat proporcionaram controle parcial das plantas
daninhas.

o tratamento com o herbicida dessecante amitrole tendeu a mostrar-se menos
eficiente do que os demais.

o herbicida dessecante MSMA, precedido da aplicação de 2,4-D amina, ofere-
ce boa perspectiva de uso como tratamento.
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AVALIAÇÃO DE MISTURAS DE HERBICIDAS NA CULTURA
DE SOJA(GLYCINE MAX (L.) MERRI LL) CULTIVAR UFV-1

EM CONDIÇOES DE CERRADO

A.C. Maia'
J.P. dei C. t.aca-Buendia'

A.M. de Hezende?

RESUMO - Para comparar a eficiência de misturas de herbicidas no controle das
plantas daninhas, a ação fitotóxica, o efeito sobre o rendimento e sobre as carac-
terísticas agronômicas da cultura, foi instalado o presente trabalho num solo de
cerrado, tipo LE, contendo 1,63% de matéria orgânica.

Usou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repe-
tições; foram comparadas misturas de herbicidas aplicadas em pré-plantio incor-
porado, pré-emergência com três testemunhas: sem capina, com capina mecânica
(tração animal) e capina manual.

Verificou-se que a única mistura que afetou o stand inicial e final da cultura

I Pesquisador da EPAMIG - Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Postal 351. CEP 38100,
MG.

2 Pesquisador da EPAMIG - Avenida Amazonas, 115, Sala 617, CEP 30000, Belo Horizonte,
MG.
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foi orizalin + metribuzin (1,5 kg/ha + 0,3 kg pc/ha) em PE. Esta mesma mistura apre-
sentou o maior grau de fitotoxidade, seguido por Bentazon + BAS-9024 (2 + 2 Q pc/
ha) em pós-emergência dirigida. Para o rendimento não houve diferença significa-
tiva entre os tratamentos, no entanto, quando se compararam os rendimentos
das melhores misturas de herbicidas com a testemunha sem capina, verificou-se uma
diferença de 700 kg/ha, a favor das misturas de herbicidas.

As plantas daninhas predominantes foram: Alternanthera ficoidea (L.) R. Br.
(apaga-fogo), Richardia brasiliensis Gomes (poaia-branca), Ageratum conyzoides
(L.) (mentrasto) e Eleusine indica (L.) Gaertn (capim-pé-de-galinha). O "apaga-
fogo" e a "paia-branca" só não foram controladas por Bentazon + BAS 9024
(2 + 2 Q pp/ha) e 2-4 DB + diclofop-rnetil (0,8 + 3 Q pc/ha) em pós-emergência. So-
mente o tratamento Bentazon + BAS-9024 não controlou o "capim-pé-de-galinha".
Para o "mentrasto". as misturas Trifluralin + linuron (2 Q pc/ha) + 2 kg pc/ha) em
PPI e 2-4 DB + Diclofop-rnetil em aplicação pós-dirigida foram as únicas que não
tiveram controle eficiente.

Na avaliação visual de controle das plantas daninhas as misturas Alachlor +

+ dinoseb (5 + 10 Q pc/ha), Alachlor + linuron (5 Q pc/lia + 1,5 kg pc/ha), Alach-
lor + linuron + metribuzin (5 Q pc/ha + 1,5 kg pc/ha + 0,2 kg pc/h a) e Metalochlor +

+ linuron + metribuzin (3,5 Q pc/ha + 1,5 pc/ha + 0,2 kg pc/ha), todos eles em pré-
-emergência, apresentaram um controle acima de 80%, tanto aos 35 como aos
70 dias após a emergência da cultura. O menor número total de plantas daninhas
ocorreu também com as misturas acima citadas, embora somente Bentazon + BAS-
-9024, 2-4 DB + diclofop-rnetil e testemunha sem capina diferissem dos demais.

EVALUATION OF HERBICIDE MIXTURES ON SOYBEAN,
CULTIVAR UFV-1 UNDER THE "CERRADO" CONDITIONS

ABSTRACT - A field experiment was carried out in "cerrado" soil type LE, with
1,63% OM to compare the herbicides mixtures efficiency for weed contrai, toxicity
action and effect over the praduction and agronomics charactheristics of the sov-
bean.

The experimental design was a randomized complete block with four replica-
tions, The herbicides mixtures were compared when applied in preplant incorporar-
ed, preemergence and postemergence, using three checks: without hoeing,
mechanical hoeing (animal traction) and manual hoeing.

Only the mixture of orizalin + metribuzin affected the stand. This misture
showed the qr eater degree of toxicity, followed by Bentazon + B'AS-9024 when
applied in postemergence. There was no difference in yield among the treatments,
although when comparing the viekis of the plots with the best herbicides mixtures to
the check without hoeing, a difference of 700 kg/ha was found favoring the former
treatments.
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The main weeds found were: Alternanthera ficoidea (L.) R. Br., Richardia
brasiliensis, Gomes, Ageratum conyzoides (L.) and Eleusine indica (L.) Bentazon-
+ BAS-9024, 2-4 DB + diclofop-metil in postemergence did not control. Richardia
brasiliensis and Alternanthera ficoidea. Only Bentazon + BAS-9024 did not control
Eleusine indica (L.). Trifluralin + linuron and 2-4 DB+ diclofop-metil showed unef-
ficient control of Ageratum conyzoides (L.).

In a visual evaluation of the weed control, the following mixtures, Alachlor ,
+ metribuzin, Metalachlor + metribuzin, Orizalin + metribuzin, Alachlor + linuron,
Alachlor + linuron, Alachlor + linuron + metribuzin and Metalachlor + linuron + me-
tribuzin, presented a control over 80% for both 35 and 70 days after crop emer-
gence. These mixtures of herbicid also presented the lowest total of weeds. Only
Bentazon + BAS-9024 and 2-4 DB+ diclofop-metil and no hoeing treatment differed
from the others.

INTRODUÇÃO

A competição de plantas daninhas causa danos consideráveis à cultura da soja,
apresentando redução no rendimento, depreciação da qualidade das sementes e
aumento do custo de produção.

O controle das plantas daninhas de espécie gramíneas e dicotiledôneas requer
a utilização de misturas ou combinações de herbicidas para ser mais eficiente. Di-
versos trabalhos foram realizados em nosso País com herbicidas na cultura da soja,
quer aplicados isoladamente (Lorenzi & Davis 1976; Leiderman & Grassi 1976;
Venturella et alo 1976), quer em combinação (Lorenzi 1976; Covolo & Pulber
1976, Ramos 1976, Borgo & Beskow 1976).

Voll & Davis 1977 verificaram que os herbicidas residuais grarninicidas ala-
chlor, orizalin, metil-alachlor e pendimethalin combinados com linuron, dianap ou
metribuzin em adição a herbicidas dessecantes apresentaram resultados semelhantes
.1testemunha capinada.

Este trabalho teve como objetivo principal a procura de opções de misturas
de herbicidas, para controle das plantas daninhas que ocorrem na cultura da soja.

MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi instalado na Fazenda Experimental de Uberaba, MG, em
solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro (LVE), com a seguinte análise
físico-qu ímica:
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Profundidade Argila pH
AI3 + Ca 2 ++Mg2 + K+ P M.O.

(em) (%) eqmgJ 100 cc eqmgJlOO cc ppm ppm %
0-20 24,8 5,8 0,1 1,6 25 5 1,63

20-40 26,8 4,8 0,1 0,6 19 2 1,13

Os tratamentos usados foram os seguintes:

Tratamento

Trifluralin
Trifluralin + metribuzin
Trifluralin + linuron
Pendimenthalin + metribuzin
Alachlor + metribuzin
Metalochlor +metribuzin
Orizalin + metribuzin
Alchlor + dinoseb
Alachlor + linuron
Alachlor + linuron + metribuzin
Metalochlor + linuron +metribuzin
Bentazon + BAS-9024
2,4 DB+ dicJofop-metil
Testemunha sem capina
Testemunha com capina mecânica
(tração animal)
Testemunha com capina manual

Dosagem
(kg ou Q pc/ha)

2,0
2,0+ 0,4
2,0+ 2,0
2,0+ 0,4
5,0+ 0,3
3,5 + 0,3
1,5 + 0,3
5,0+ 10,0
5,0+ 1,5
5,0+ 1,5+ 0,2
3,5+ 1,5+ 0,2
2,0+ 2,0
0,8+ 3,0

Época de aplicação

Pré-plantio incorporado
Pré-plantio incorporado
Pré-plantio incorporado
Pré-plantio incorporado
Pré-emergência
Pré-emergência
Pré -emergência
Pré-emergência
Pré-emergência
Pré-emergência
Pré-emergência
Pós-emergência total
Pós-emergência dirigida

Usou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com 16 tratamentos
e quatro repetições. Cada parcela foi constituída de quatro fileiras de 5 m de com-~
primento, espaçadas de 0,6 m. Deixou-se como bordadura as duas fileiras laterais e
ainda 0,5 m nas extremidades das mesmas. A cultivar utilizada foi a UFV-l.

Para a aplicação dos herbicidas utilizou-se um pulverizador costal pressuriza-
do, com pressão constante de 40 lb/pol ' , com bico em leque "Teejet " 80.02, com
gasto de água de 520 Q/ha, aplicada com bico a 0,5 m de altura do solo.

A semeadura foi realizada em 25/11/77, utilizando-se 40 sementes por metro
linear de sulco, as quais, para cada 60 kg, foram inoculadas com 200 g do inoculan-
te "Leivas Leite". Durante o plantio aplicou-se 400 kg/ha da fórmula 2-20-10 de
N-P O -K O, respectivamente.

2 5 2
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A avaliação das plantas daninhas foi feita através de contagens das mesmas,
por espécies, numa área, escolhida ao acaso, de 0,25 m2 por parcela, aos 35 dias e
por avaliação visual da parcela através da escala E W R C (1-9) aos 35 e 70 dias da
aplicação. Após 15 dias da semeadura foi observado o efeito fitotóxico dos trata-
mentos em cada parcela, através da escala E W R C (1-9). Neste mesmo período
contou-se o stand inicial e por ocasião da colheita, em 27/04/78, contou-se o stand
final dentro da área útil de cada parcela. A altura média das plantas e de inserção da
primeira vagem foram tomadas de 10 plantas escolhidas ao acaso dentro de cada
parcela. Após a colheita foi realizado um teste de germinação das sementes prove-
nientes de cada parcela e uma avaliação do efeito residual dos herbicidas sobre a cul-
tura do sorgo. Para esta última avaliação após a colheita da soja, semeou-se sorgo em
toda a área e, posteriormente, fez-se a contagem das plantas germinadas.

As precipitações pluviométricas durante o ciclo da cultura foram as seguintes:

Meses

novo dez. jan. fev. mar. abro total

Precipitações pluviométricas 186,9 266,8 276,6 137,7 202,8 84,4 1155,2
(mm)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas I e 2. A mistura Orizalin .
+ metribuzin foi a única a afetar significativamente o stand Tabela 1, tendo também
apresentado maior efeito fitotóxico à soja, neste último caso seguido pela mistura
Bentazon + BAS-9024 (pós-total).

Nenhum tratamento estudado afetou a altura das plantas, entretanto, a altura
de inserção da primeira vagem foi menor nas misturas de Alachlor + metribuzin,
Metalochlor + metribuzin, Alachlor + linuron + metribuzin (Tabela 1). Já Bentazon .
+ BAS-9024 induziu uma maior altura de inserção da primeira va,gem.

Estatisticamente não houve diferença entre os tratamentos para o rendimen-
to. No entanto, quando se compararam as produções dos melhores tratamentos de
misturas de herbicidas com a testemunha sem capina, verificou-se uma diferença
de 700 kg/ha, em média, a favor dos tratamentos com misturas de herbicidas. Já a
testemunha com capina mecânica produziu 429 kg/ha a menos que a testemunha
com capina manual e 600 kg/ha em média, a menos que as maiores produções com
herbicidas. É oportuno lembrar que quando o agricultor não usa herbicidas faz nor-
malmente a capina mecânica (Tabela 1).
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TABELA 1. Resultados médios obtidos no ensaio de avaliação de misturas de herbicidas na cultura da seja IGlycine max IL.) Merrill, cultivar U FV·1 em condições de cerrado, em Uberaba, MG, Ano agrrco-

Ia 1977/78.

Qualidade de Altura da
Altura de

Percentagem de Avaliação

Fratamentos Doses Stanc, Rendimento
semente

Fitotoxidade
planta

inserção da
germi nação das efei.

(kg ou !2 pc/h,,) inicial final Ikg/hal (1-51 11-91 (em) 1~ vagem
sementes resist.

(em)

--
TnllurJhn 2,0 283,0 abb 255,O.b 2313 1,5 ab 1,5 ef 69,5 14,2 ab 78,0 135
Tnffurehn .• metnbuzm (PPI) 2,0.0.4 277,5 ab 256,0 ab 2459 1,6 ab 1,9 def 67,5 12,8 ab 79,5 135
TrillurJlirH hnuron IPPI) 2,0+ 2,0 291,0 a 267,2 a 2658 1,8 ab 2,4 cde 68,5 12,0 ab 80,2 134
Pendimethalin + metnbuzm IPPI) 2,0.0.4 284,5 a 264,2 ab 272::; 1,5 ab 2,0 cdef 67,2 14,8 ab 85,2 124
Atachlor e metribuzin (PE) 5,0+ 0,3 253,2 ab 234,2 ab 2564 1,7 ab 2,0 cdef 72,2 9,0 b 78,5 141
Metalochlor. rnetribuzin (PE! 3,5.0,3 262,5.b 243,8 ab 2743 1,6 ab 2,6 cd 65,8 9,8 b 64,8 112
Orizalin e metribuzin (PE) 1,5.0,3 227,8 b 208,5 b 2522 1,3 b 6,0 a 65,2 12,5 ab 77,8 140
Alachlor t dinoseb (PE) 5,0+ 10,0 275,0 ab 254,5.b 2674 1,3 b 1,7 def 66,8 13,5 ab 87,8 136
Atacbtor » lmur on (PE) 5,0. 1,5 291,8 a 268,8 a 2721 1,7 ab 2,1 cde 70,8 11,8 ab 79,8 119
Alachlor t unuron I metribuzm (PE) 5,Oi 1,5+0,2 277 ,5 ab 255,5.b 2564 1,5 ab 2,1 cde 68,5 10,0 b 82,0 145
Metntocbtor e hnu ron .• rnetnbuztn (PE) 3,5+1,5.0,2 267,5 ab 243,5 ab 2663 1,3 b 3,0 c 67,8 11,0 ab 79,0 146
Ben tezon t SAS·9024 [Pós-total] 2,0.2,0 267,8 ab 252,8 ab 2238 1,8 ab 4.4 b 67,0 18,8 a 78,2 140
2,4 OS t drctotco-me n! (Pós-dirigido) 0,8.3,0 267,2 ab 251,8 eb 2557 1,8 ab 1,0 f 69,5 14,2 ab 79,8 119
Testemunha sem coo.ne 294,0 a 271,8 a 2013 2,2 a 1,0 f 69,8 16,8.b 79,0 124
Testemunha com capina d uoçéo 304,8 a 274,8 a 2176 2,1 a 1,0 f 65,0 14,5 ab 77,2 114
Testemunha com capina manual 282,8.b 255,2.b 2606 1,7 ab 1,0 f 68,2 13,2.b 81,5 112

CV 1%1 7,9 8,6 15,2 19,4 17,6 10,3 25,9 9,3

a/!'JlHl1PIU de plantas de sorqo germinadas após a colheita da soja.

b/lVlédlilS na rnesm? coluna, assinaladas peta mesma tetru não apresentam diferenças significativas, ao mvel de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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TABELA 2. Percentagens médias de controle das plantas daninhas e número médio, encontrado em uma área de 0,25 m'2 aos 35 dias na avaliação de misturas de herbicK:las
na cultura da soja GJycine max (l,) Merrill, em condições de cerrado, em Uberaba, MG. Ano agdcola 1977/78.

Percentagem de controle Dicotiledôneas Grarnfnees Número

Tratamentos das plantas daninhas total de
Apaga- Poaia- Mentrasto

Capim-pé- Capim- Capim- plantas
Após 35 dias Após 70 dias -foqo -branca -de-galinha -colchão -marmelada daninhas

Trifluralin 69,3 cdea! 63,3 cde 0,8 c 0,0 c 15,8 ab 0,0 c O,Ob O,Ob 20,2 cd
Triff uralin e metribuzin 65,0 cde 65,0 cde 0,0 c 0,0 c 9,5 ab 1,0 bc 1,U bc O,Ob 14,5cd
Trifluralin+ linuron 60,8 cde 55,5 cde 0,3 c 0,3 c 23,5 a 0,5 bc O,Ob O,Ob 29,2 cd
Pendimethalin + metribuzin 70,5 cde 54,8 ede 1,3 c 0,5 e 15,0 ab 3,5 be O,Ob O,Ob 27,5 cd
Atachlor , metribuzin 84,3 abed 84,8 abed 1,3 e 1,5 be 0,0 b 2,3 b 0,0 b 0,0 b 7,2 cd
Metalochlor+ metribuzin 92,0 ab 91,5 ab 2,8 e 0,8 e 0,5 b 0,0 e 0,0 b 0,3 b 7,2 cd
Orizalin+ metribuzin 92,0 ab 91,0 ab 0,0 e 0,0 e O,Ob 1,0 bc 0,0 b O,Ob 3,2d
Alachlor « dinoseb 84,0 abe 82,0 bed 3,3 e 0,5 e 1,Ob 0,3 e 0,0 b 0,5b 7,5 cd
Atecnror - linuron 82,5 abed 80,5 bede 2,8 e 1,0 e 4,0 ab 3,0 be O,Ob 1,0 b 14,7 cd
Alachlor+ linuron-. metribuzin 92,0 ab 92,0 ab 0,8e 0,0 e 0,5 b 1,3 be O,Ob 0,8b 5,2cd
Metalochlor e linuron ; metribuzin 88,5 abe 89,5 abe 0,3 e 1,5 be 1,0 b 0,5 bc 0,0 b 0,3b 8,5cd
Bentazon + BAS·9024 38,8 f 22,8 fg 66,0 a 5,3 ab 0,3 b 13,0 ab 0,3 b 0,3 b 90,0 ab
2,4 DB+ diclofop-meti! 57,5 e 36,8 f 29,5 b 5,5 ab 25,3 a 0,3 e 8,8 a O,Ob 64,8 be
Tes terr.unha sem capina 0,0 g 0,0 g 53,8 ab 8,3 a 26,3 a 22,5 a 2,8 ab 3,0 a 138,5 a
Testemunha com capina mecânica 76,7 bed 76,3 ede 6,5 e 1,0 e 1,8 b 1,5 be 3,3 a 0,3 b 14,2 ed
Testemunha com capina manual 100,0 a 100,0 a 0,0 e 0,0 e 0,0 b 0,0 e 0,0 b 0,0 b O,Od

CV 1%) 9,9 14,9 38,2 24,7 53,9 49,8 31,8 22,5 81,9

:'Médias na mesma coluna, assinaladas pela mesma letra, não apresentam diferenças significativas, ao nrve! de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.



Notou-se uma ligeira tendência nos tratamentos testemunha sem capina e com
capina mecânica de apresentar qualidade inferior da semente. Observou-se também
que nenhum tratamento com herbicida afetou o poder germinativo das sementes.
(Tabela 1).

Com relação ao efeito residual dos herbicidas verificou-se que estes não redu-
ziram o stand' de plantas de sorgo (Tabela 1).

Na avaliação visual de controle das plantas daninhas as misturas de Alachlor +
+ metribuzin, Metalochlor + metribuzin, Orizalin + metribuzin, Alachlor + dinoseb,
Alachlor + linuron, Alachlor + linuron + metribuzin e Metalochlor + linuron + metri-
buzin, apresentaram um controle acima de 80%, tanto aos 35, como aos 70 dias
após a emergência da cultura. O menor número de plantas daninhas totais ocorreu
também com os tratamentos acima citados, embora somente as misturas de Benta-
zon + BAS-9024, 2,4 DB + diclofop-metil e testemunha sem capina diferissem dos
demais (Tabela 2).

A respeito das plantas daninhas predominantes verificou-se o seguinte: A/ter-
nanthera ficoidea (L.) R. Br. (apaga-fogo) e Richardia brasiliensis Gomez (poaía-
-branca), só não foram controladas por Bentazon + BAS-9024 e 2,4 DB + diclofop-
-metil, Para Ageratum conyzoides (L.) (mentrasto), as misturas Trifluralin + linuron
e 2,4 DB + diclofop-metil foram as únicas que não apresentaram um controle efi-
ciente. Somente Bentazon + BAS-9024 não controlou a E/eusine indica (L.) Gaertn
(capim-pé-de-galinha) .. As espécies Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (capim-colchão)
e Brachiaria p/antaginea (Link) Hitch (capim-marmelada) foram controladas por
todas as misturas de herbicidas, exceto o capim-colchão com 2,4 DB+ diclofop-me-
til e testemunha com capina mecânica. No entanto, a baixa infestação dessas plan-
tas daninhas dificultou esse controle. (Tabela 2).

CONCLUSOES

De acordo com os resultados obtidos pode-se tirar as seguintes conclusões:

1. As misturas de herbicidas que apresentaram efeitos fitotóxicos mais eleva-
dos para a cultura da soja foram Orizalírr- metribuzin e Bentazori- BAS-9024.

2. As misturas de herbjcidas estudadas apresentaram em média um aumento
de 700 kg/ha no rendimento, em relação à testemunha sem capina.

3. As misturas de Bentazon + BAS-9024 e 2,4 DB + diclofop-metil foram as
únicas que não apresentaram controle sobre Altemanthera ficoidea e Richardia
brasiliensis, assim como Trifluralin + linuron e 2,4 DB + diclofop-metil não tiveram
controle eficiente do Ageratum conyzoides.
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4. A Brachiaria plantaginea somente não foi controlada pela mistura de
2,4 DB + diclofop-metil e testemunha com capina mecânica. Para Digitaria sangui-
naZis, todas as misturas de herbicidas apresentaram um bom controle. No entanto,
a baixa infestação dessas plantas daninhas dificultou avaliar esse controle. Somente
Bentazon . BAS-9024 não controlou a Eleusine indica.

5. Na avaliação visual de controle das plantas daninhas as misturas de Alachlor
e metribuzin, Metalochlor + metribuzin, Orizalin + metribuzin, Alachlor + dinoseb,
Alachlor + linuron, Alachlor + linuron + metribuzin e Metalochlor + linuron + metribu-
zin, todas pré-emergentes, apresentaram um controle acima de 80%, tanto aos 35,
como aos 70 dias após a emergência da cultura.
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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE SOJA
FRENTE A DIVERSOS HERBICIDAS

E.M. Paulo!
R. Forsterf

N.M.P. de Toledo '

RESUMO - No decorrer do ano agrícola 1979/80 foi conduzida experimentação
de campo, visando a conhecer o comportamento-das, cultivares de soja, Paranã,
UFV-1, IAC-6, IAC4, IAC-5, IAC-2, Santa Rosa, IAC-7, Viçosa, IAC-73/5115 e
Bossier, frente aos herbicidas trifluralin (PPI), vernolate (PPI), pendimethalin (pPI),
metribuzin (PRE e PPI), alachlor (PRE) e chloramben (PRE) nas doses de 0,96,
4,32,2,00,0,70,0,70,2,58 e 10,24 em kg i.a.jha, respectivamente.

O delineamento estatístico adotado foi o de blocos ao acaso, havendo uma
testemunha correspondente e anexa e com igual dimensão de cada parcela tratada.

A avaliação de controle dos herbicidas sobre as plantas daninhas foi efetuada
por amostragem 35 dias após a aplicação dos tratamentos. As principais infestantes
presentes no experimento foram o picão preto (Bidens pi/osa L.), o carrapicho de
carneiro (Achanthospennum hispidum DC.) e a serralha (Sonchus oleraceus L.), do
grupo das dicotiledôneas e, capim marmelada (Brachiaria plantaginea Link. Hitch.),
c. colchão (Digitaria sanguinalis L.) e capim colonião (Panicum maximum Jacq.),
do grupo das gramíneas.

A análise de variância acusou diferenças altamente significativas entre os her-
bicidas no controle de mono e dicotiledôneas. O melhor tratamento na eliminação
de gramíneas foi o chlorarnben que, sem diferir estatisticamente do pendimethalin,
alachlor e trifluralin, foi superior aos demais. As dicotiledôneas foram melhor con-
troladas pelo metribuzin aplicado à pré-emergência que, sem diferir de sua aplicação
à pré-plantio incorporado e do alachlor, foi superior aos demais. No controle total
as monocotiledôneas somadas às dicotiledôneas, o vernolate foi inferior aos outros
tratamentos, os quais não diferiram entre si, para as condições do experimento.

A análise estatística revelou não-interveniência dos herbicidas no stand e na
produção das variedades em foco, apresentando, a cultura, recuperação dos efeitos
fitotóxicos sofridos, durante o crescimento inicial.

1 Eng? Agr?, Centro Experimental de Campinas (CEC) - Instituto Agronômico de Campinas
(lAC) - Caixa Postal, 28, CEP 13100 - Campinas, SP.

2 Pesquisador Científico do CEC - IAC.

3 Pesquisador Científico do IAC - Seçãode Técnica Experimental e Cálculo.
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BEHAVIOR OF SOYBEAN CUL TIVARS EM RELATION
TO DIFFERENT HERBICIDES

ABSTRACT - During the agricultural year 1979/80 eleven soybean cultivars were
submitted under field conditions to their reaction for different herbicides: triflu-
ralin, vernolate, pendimethalin and metribuzin ali at preplant incorporation, and,
metribuzin, alachlor, chlorambem at post planting at preemergence for crops and
weeds.

Different specific weeds, ali of annual growing type, some grassesand some
broadleaves were present at the experimental field. Significant results have been
obtained for grassesand broadleaves control for the different herbicides, with good
results for grass weeds control through chlorambem with a non statistic difference
in grasscontrol for pendimethalin, alachlor and trifluralin.

Broadleaves weeds had a good control by metribuzin at post planting applica-
-tion with non-statistic difference for the same at pre plant incorporation and for
alachlor but superior to the other chemicals.

For the total weed control both grassesand broadleaves, vernolate was less
effective compared to the other herbicides which had no difference among them.

No herbicide showed any injurios action to the number of plants or to final
production. An initial light injury showed by the plants had no detrimental effect
in the crop performance.

INTRODUÇÃO

No desenvolvimento da cultura da soja, há fatores que podem passar por cons-
tantes modificações. Entre eles, a obtenção de novas cultivares, as quais passam a
substituir as anteriores e, com menor freqüência, a liberação de novos agroquími-
coso

o uso destes compostos obriga verificações freqüentes, para conhecimento da
eficiência e da segurança de aplicação, de modo a não causarem injúrias às plantas de
soja, devendo, as novas variedades, passarem por comprovações de tolerância aos
defensivos em uso na cultura.

o trifluralin (Hagood et alo 1980 e Deuber 1980) o pendimethalin (Deuber
1980), o metribuzin (Hagood et alo 1980; Velloso & Fleck 1980~ Deuber 1980;
Athaíde et alo 1976 e Carvalho et alo 1976), o vernolate (Hagood et alo 1980; Deu-
ber 1980 e Carvalho et alo 1976), o alachlor (Hagood et alo 1980; Deuber 1980 e
Carvalho et alo 1976) são herbicidas indicados para a cultura da soja e o chloramben
(Hagood et alo 1980 e Athaíde et alo 1976), tem-se mostrado promissor.
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Pretendeu-se, no presente trabalho, testar as cultivar Paraná, UFV -1, IAC-6,
IAC4, IAC-5, IAC-2, Santa Rosa, IAC-7, Viçosa, IAC-73/5115 e Bossier, observan-
do-se o seu comportamento frente a estes herbicidas de aplicação ao solo, asseguran-
do-se que não venham causar perturbações que afetem a produção destas cultivares.

MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi conduzido no Centro Experimental de Campinas em um
solo do tipo latossolo roxo, série Chapadão (Melfi et al. 1966) de textura argilosa.

As variedades de soja Paraná, UFV-1, IAC-2, IAC4, IAC-5, IAC-6, IAC-7,
IAC-73/5115, Viçoja, Santa Rosa e Bossier foram semeadas no dia 10/12/79 em
linhas únicas, distanciadas uma das outras de 50 em, As parcelas tiveram as dimen-
sões de 6 m de largura por 8 m de comprimento.

Compuseram os tratamentos os herbicidas trifluralin (a, a, o-trifluoro-zô-dí-
nitro-N ,N-dipropyl-p-toluidine), a 0,96 kg i.a./ha, vernolate (S-propyl' dipropylthio-
carbamate) a 4,32 kg i.a./ha, pendimethalin (N-(1-ethylpropyl)-3 ,4dimethyl-2,6 di-
nitrobenzeneamine) a 2,00 kg i.a./ha e metribuzin (4-amino-6-t-butil-3-metiltio-
-1,2,4-triazina-5-( 4 Hj-one) a 0,70 kg i.a./ha, aplicados no dia 07/12/79 seguidos de
incorporação ao solo; e metribuzin (4-amino-6-t-butil-3-metiltio-1 ,2,4-triazina-5-
-(4H)-one) a 0,70 kg i.a./ha, alachlor (2-cWoro-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)
acetanilide) a 2,58 kg i.a./ha e chloramben (3-amino-2,5-dicWorobenzoic acid) a
10,24 kg i.a./ha, aplicados em 13/12/79, antes da emergência da cultura e plantas
daninhas.

ha.
A adubação foi normal para a cultura, sendo 40 kg de P 2 0

5
e 30 kg de KCI/

O equipamento utilizado para a aplicação dos agroquímicos foi um pulveri-
zador costal com capacidade para 10 litros de calda, munido de barra metálica
com 2,5 m de largura e 6 bicos 8002, separados de 0,5 metros que aspergiram uma
faixa de 3,0 rn, despejando a calda em forma de leque.

A aspersão foi realizada à pressão de 45 libras/em? mantida constante por in-
jeção de CO2 no tanque do pulverizador.

O delineamento estatístico adotado foi o de blocos ao acaso com 3 repetições
e com as parcelas subdivididas. A primeira metade de cada parcela sofreu a aplica-
ção dos herbicidas, ficando a outra para comparação da infestação e' possível fito to-
xicidade apresentada pelas variedades na parte tratada.

O controle das plantas daninhas exercido pelos herbicidas foi avaliado por
amostragens num total de 5% da área aplicada, e de 5% da não aplicada de cada uni-
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dade experimental (Igue 1974). A amostragem constou da distribuição ao acaso de
6 aros metálicos de 0,20 m? dentro dos quais realizou-se a contagem e a classifica-
ção botânica das plantas infestantes remanescentes aos tratamentos.

o experimento recebeu capina geral logo após a avaliação que foi realizada em
17/01/1980.

A colheita e a contagem do stand final foram efetuadas em 25 de maio do
mesmo ano.

RESULTADOS

1.Controle das plantas daninhas

A contagem das plantas daninhas remanescentes aos tratamentos estão na
Tabela 1. Essa contagem foi feita nas subparcelas com e sem herbicidas, não levando
em consideração a incidência dessas plantas em relação às cultivares.

A análise estatística foi efetuada tendo como parcelas os herbicidas e como
subparcelas os tratamentos com e sem herbicidas. Primeiramente foi analisada a
eficiência dos herbicidas sobre as monocotiledôneas, depois sobre as dicotiledôneas
e em seguida a eficiência sobre os dois tipos de plantas infestantes em conjunto.

1.1. Controle das monocoti ledôneas (Tabelas 1 e 2)

As principais infestantes presentes na área experimental foram o capim mar-
melada (Brachiaria plantaginea Linch. Hitch.), o capim colchão (Digitaria sanguina-
lis L.) e o capim colonião (Panicum maximum Jacq.).

A análise da variância realizada para essas espécies acusou diferenças signifi-
cativas a nível de 1%, pelo Teste de F, tanto para os herbicidas (F = 8,65 **) como
para as subparcelas (com-sem herbicida) (F = 32,98 **).

A aplicação do teste de Tukey revelou que a maior eficiência de controle so-
bre esse grupo de plantas coube ao chloramben, que, no entanto, não diferiu esta-
tisticamente do alachlor, do pendimethalin e do trifluralin.

1.2. Controle de dicotiledôneas (Tabelas 1 e 2)

As principais dicotiledôneas verificadas na área experimental: foram o picão
preto (Bidens pilosa L.), o carrapicho de carneiro (Achanthospermum hispidum
D.e.) e a serralha (Sonchus oleraceus L.).

A análise da variância apresentou uma diferença significativa a nível de 1%
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pelo Teste de F para os herbicidas (F = 6,42 * *) e para as sub-parcelas (com-sem
herbicida)(F: 16,23 **).

Destacou-se, no controle dessas infestantes, o metribuzin em pré-emergên-
cia da cultura, seguido do alachlor (pré) e do metribuzin (PPI), que tem, estatis-
ticamente, a mesma eficiência por Tukey a 5% sobre as dicotiledôneas.

1.3. Controle Total (Tabelas 1 e 2)

Foi efetuada a análise das mono e dicotiledôneas somadas, cujo resultado in-
dicou uma diferença significativa a 5% pelo Teste de F para herbicidas (F = 4,09) e
para as subparcelas com e sem herbicidas, uma diferença significativa a 1% (F =

= 156,43). Comparadas as médias obtidas para herbicidas por Tukey a 5%, verifica-
mos que o melhor controle total foi feito pelo chloramben (Pré), seguido de
alachlor (Pré).

2. Stand final (Tabelas 3 e 5)

A análise do stand foi efetuada, tomando-se como parcelas os herbicidas,
como subparcelas os tratamentos com-sem herbicidas, e como subsubparcelas
as cultivares.

o Teste de F para herbicidas foi não significativo, como também para as sub-
parcelas, o que vem comprovar que a ação dos herbicidas não interferiu no número
de plantas por metro linear.

O Teste de F foi significativo a 1% para cultivares (F = 107,80 * *); tendo sido,
as cultivares IAC-7, UFV-l e IAC-2, superiores em número de plantas às demais pe-
lo Teste de Tukey a 5%.

3. Produção (Tabelas 4 e 5)

A análise estatística de produção foi efetuada da mesma forma que para o
stand.

Também neste caso, o Teste de F foi não significativo para herbicidas e para
as subparcelas com-sem herbicidas, o que vem confirmar que a ação dos herbicidas
não alterou a produtividade.

No entanto, houve uma significância a 1% para cultivares (F = 24,74 **).

Pelo Teste de Tukey a 5%, as cultivares UFV-l, IAC-2, IAC-7 e IAC4 foram
superiores às demais, mas estatisticamente iguais entre si.
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TABELA 1. Total de plantas daninhas com três repetições por tratamento, 30 [trinta] dias ap6s a aplicação.

Trifluralin Vernolate Metribuzin Pendimethalin Chloramben Alachlor Metribuzin
Tratamentos PPI PPI PPI PPI PRÉ PRÉ PRÉ

C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H.

Dicotiledôneas
· 8idens pilosa L. 56 20 37 20 7 21 32 65 1 20 13 20 10 21
· Achanthospermum

71 48 107 115 33 101 111 108 93 101 13 94 11 17hispidum D.C.
Sonchus oleraceus L. 20 6 2 6 2 3 6 10 O 2 O 9 O 38

· Outras dicotiledôneas 5 9 2 19 O 4 1 1 O 5 O 6 2 6

Sub-total 152 83 148 160 42 129 150 184 94 128 26 129 23 82

Monocotiledôneas
· 8rachiaria plantaginea

1 13 20 21 7 6 1 2 O 2 5 9 11 16
Linch. Hitch

· Digitaria sanguinalis L. O 5 O 2 3 5 O 1 O 3 O O 3 5
· Panicum maximum Facq. O 6 3 2 O 3 O O O O O O O 4

Sub-totaí 1 24 23 25 10 14 1 3 O 5 5 9 14 25

Total geral 153 107 171 185 52 143 151 187 94 133 31 138 37 107

C.H.= com herbicida; S.H.= sem herbicida.



TABELA 2. Resultado da análise estatfstica das plantas infestantes (v= 109 (x+ 1) ).

Herbicidas

Plantas Trifluralin Vernolate Metribuzin Pendimethalin Chloramben Alachlor Metribuzin
PPI PPI PPI PPI PRÉ PRÉ PRÉ

Monocotiledôneas
Médias comparadas por Tukev 5%
!'::. (a)= 0,507
CV (a)= 44,34% 0,5272 ab 0,9496 b 0,7147 b 0,2168 ab 0,1666 a 0,5178 ab 0,8694 b
F= 8,65"

Dicotiledôneas
Médias comparadas por Tukev 5%
!'::. (a)= 0,482
CV (a)= 16,40% 1,5827 b 1,6992 b 1,3172ab 1,7110 b 1,5434 b 1,2892 ab 1,0421 a
F= 6,42 ••

Mono+ Dicotiledôneas
Médias comparadas por Tukey 5%
!'::. (a)= 0,374
CV (a)=25,91% 1,0549 ab 1,3229 b 1,0160 ab 0,9640 ab 0,8550 a 0,9035 a 0,9558 a
F= 4,09 •.
--
Obs.: Letras comuns simbolizam mesma classeestatrstica por Tukey 5%.
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TABELA 3. Stand final de três repetições das cultivares de soja.

Trifluralin Vernolate Metribuzin Pendimethalin Chlorambem Alachlor Metribuzin
Tratamentos PPI PPi PPI PPI PRÉ PRÉ PRÉ

C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H.

Cultivares
Paraná 74 69 102 56 74 75 65 49 76 59 76 77 76 74
UFV-1 133 124 149 166 121 119 151 134 159 151 147 148 152 157
IAC-6 114 89 131 112 119 102 117 94 158 120 122 116 107 108
IAC-4 100 126 127 128 94 120 136 122 134 133 118 116 112 113
IAC-5 62 59 63 71 62 54 54 52 66 56 45 52 97 58
IAC-2 120 111 100 127 111 132 106 126 128 119 121 132 111 124
Santa Rosa 74 71 81 95 82 69 80 78 87 78 76 72 87 79
IAC-7 120 97 124 171 139 154 137 116 155 127 147 159 138 130
Viçoja 67 65 58 71 64 65 80 73 65 63 85 72 88 70
IAC-73/5115 102 97 98 91 65 101 88 78 89 87 96 88 77 100
Bossier 83 63 70 91 49 65 58 80 58 62 71 63 50 79

Total 1049 971 1103 1179 980 1056 1072 1002 1175 1055 1104 1095 1075 1092

C.H.= com herbicida; S.H.= sem herbicida.



TABELA 4. Totalda produção de sojade trêsrepetiçõesem gramas/tratamento.

Trifluralin Vernolate Metribuzin Pendirnethalin Chlorambem Alachlor Metribuzin
Tratamentos PPI PPI PPI PPI PRÉ PRÉ PRÉ

CH. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H. C.H. S.H.

Cultivares
Paraná 480 480 750 270 490 500 470 380 580 460 570 470 630 640
UFV·l 1180 1180 1080 790 870 850 990 750 1150 1260 990 1110 1410 1140
IAC·6 970 970 1020 1080 780 960 790 670 1110 610 870 840 740 790
IAC4 850 1050 890 1290 830 1080 780 750 1160 1110 830 1060 910 700
IAC·5 740 790 730 840 620 690 610 550 650 670 440 720 910 790
IAC·2 1040 1010 650 1160 860 1150 750 880 830 810 1060 1280 960 '320
Santa Rosa 790 700 780 980 730 580 570 590 870 750 750 680 900 660
IAC·7 920 710 590 1220 810 1170 660 830 1020 900 1100 1260 1240 1010
Viçoja 880 720 580 950 770 680 720 640 660 650 800 970 830 980
IAC·73/5115 10 990 890 1370 670 1150 630 510 810 750 980 970 830 10505115 40
Bossier 720 600 420 720 330 500 310 510 450 510 550 510 510 930

Total 9610 9200 8380 10670 7760 9310 7280 7060 9290 8480 8940 9870 9870 10010

C.H.; com herbicida:S.H.; sem herbicida.
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TABELA 5. Resultado da análise estatfstica do stand final e da produção.

Cultivar

Stand final IAC-7 UFV-1 IAC-2 IAC4 IAC-6 IAC Santa
Bossier \/içoja Paraná IAC-5

73/5115 Rosa

y=Vx
(Médias comparadas por Tukey a 5% 6,71 a 6,69 a 6,42 ab 6,22 be 5,94 e 5,49 d 5,05 e 4,84 ef 4,74 efg 4,60 fgh 4,33 h
L::>lel=0,38
CV lel= 9,74%

Produção
grama/parcela
Médias comparadas por Tukey a 5% O,3Wâb 0,359 0,324 ab 0,309 abe 0,296 be 0,294 be 0,242 e 0,178 d 0,256 e 0,171 d 0,234 e
f::, lel= 0,055
CV lel= 29,04%

Obs.: letras comuns simbolizam mesma classe estatística por Tukey 5%.



4. Fitotoxicidade

Os herbicidas alachlor, trifluralin, vernolate e pendimethalin não apresenta-
ram ação injuriosa às variedades a eles submetidas.

Os agroquímicos chloramben e metribuzin, este tanto aplicado à superfície
quanto incorporado ao solo conferiram, às cultivares plantadas, sintomatologia fi-
totóxica inicial ocorrendo com o avançar do ciclo boa recuperação da cultura.

Nas condições do experimento não se verificou, entre as variedades, diferen-
ças de sensibilidade a estes herbicidas; de modo geral, apresentando igual reação.

DISCUSSÃO

Os resultados de controle dos herbicidas alachlor, trifluralin, pendimethalin,
metribuzin e chloramben sobre as plantas daninhas estão em acordo com os resul-
tados obtidos em outras experimentações. O vernolate poderia ter oferecido um
melhor controle de gramíneas, entretanto, sua baixa pressão de vapor e um retar-
damento ocorrido na sua incorporação ao solo podem ter proporcionado uma per-
da do agroquímico por volatilização, o que pode explicar o resultado encontrado.

O metribuzin, dentro do elenco testado, é o único de declarada ação dicotile-
donicida, enquanto os outros possuem uma maior atividade sobre as monocotile-
dôneas. O alachlor apresentou também um bom controle para as espécies de dico-
tiledôneas presentes neste experimento.

A destacada atuação do chloramben no controle das plantas infestantes pode
ter tido como causa a alta dose utilizada de 10,24 kg i.a.zha.

A maior infestação de dicotiledôneas na subparcela tratada com trifluralin,
do que na sua correspondente sem herbicida, pode ser explicado por uma população
diferencial ou ainda pela atuação deste herbicida sobre as monocotiledôneas, eli-
minando a competição e favorecendo o aparecimento daquelas espécies (Deuber
et ai. 1975).

As diferenças significativas de stand observadas entre as cultivares ocorreu,
possivelmente, pelas diferentes procedências dos materiais utilizados no plantio,
fato que pode ter interferido no tamanho das sementes das variedades testadas.
Colaborou certamente para a significância destas diferenças a regulagem única
feita na semeadeira por ocasião do plantio. As diferenças de stand parecem estar
intimamente ligadas às diferentes produtividades auferidas entre as cultivares.

Dentro do escopo principal do trabalho, no que concerne à segurança de
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uso dos herbicidas trifluralin, alachlor, vernolate e pendimethalin, nas formas
aplicadas e dentro das condições do experimento, confirmaram sua plena possi-
bilidade de aplicação frente às cultivares focalizadas.

As fitotoxicidades apresentadas pelas variedades nos tratamentos com o me-
tribuzin, tanto aspergido à superfície quanto aspergido e seguido de incorporação,
e o chloramben no desenvolvimento inicial da cultura, não devem ter relevância
tal que os faça ser preferidos em relação aos outros agroquímicos. Tal considera-
ção se embasa no fato das doses utilizadas terem sido acima das doses agrícolas
recomendadas para o solo em questão, e que, mesmo assim, não chegou a ser um
fator interveniente na produtividade, comprovando a recuperação da sanidade da
cultura com o decorrer do ciclo.
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CONTROLE DE AMENDOIM BRAVO (EUPHORBIA
HETEROPHYLLA L.) ATRAVt:S

DE HERBICIDAS PÓS-EMERGENTES

A.L. Cerdeira'
E. VolI!

RESUMO - Foram conduzidos dois experimentos durante os anos agrícolas de
1978/79 e 1979/80, visando o controle de Euphorbia com herbicidas pós-emer-
gentes.

Os experimentos foram instalados no município de Cambé, PR, em blocos
casualizados. Em ambos experimentos foram feitas avaliações de controle da Eu-
phorbia e de sanidade da soja, com avaliação final de produtividade. Os seguintes
herbicidas em várias doses e combinações foram utilizados: acifluorfen, bentazon,
dinoseb sais, S-3552 N - 4 - (2-methylphenyl) (ethoxy) phenyl) - n' - methoxy-N'-
methylurea e 2,4-DB + Linuron. Os melhores tratamentos para o controle de
Euphorbia foram com acifluorfen, S-3552 e dinoseb. Bentazon não foi eficiente.

Esses produtos causaram injúrias na soja, mas não houve danos fi produtivida-
de, quando comparados com as testemunhas capinadas. Dinoseb e 24-DB + Linu-
ron foram eficientes aplicados apenas nas entrelinhas. Esses experimentos foram
realizados com Euphorbia de até 8 centímetros de altura, quatro folhas por planta e
a rebrota foi pouco significativa.

CONTROl OF EUPHORBIA HETEROPHYllA (L.)
BY POST-EMERGENCE HERBICIDES

ABSTRACT - Two field experiments were conducted in 1978 and 1979 for control
of amendoin bravo. The expeirmental design was Complectely Rondomized Blocks.
It were made evaluations of contrai of amendoim bravo, injury on soybean, and
yield. The herbicides utilized were: Acifluorfen, bentazon, dinoseb, S-3552 (N-4-
(2-Methylphenyl) (ethoxy) phenyl)N'-Methoxy-N' -Methylurea) and 2,4-DB + Li-
nuron. The herbicides were applyed 20 days after the soybean planting and at that
time amendoin bravo had 8 cm. of height and with four leaves per plant. The
average population were 45 plants per square meter.

The best treatments for amendoim bravo control which caused limited injury
to soybean were: Acifluorfen at 0,36 kg/ha of active ingredient 'plus surfactant,
S-3552 at 1,00 kg/ha of a.i., and Dinoseb applied as a directed spray.

! EngC?AgrO, Centro Nacional de Pesquisa de Soja, EMBRAPA-CNPSo, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.
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INTRODUÇÃO

o amendoim bravo, Euphorbia heterophylla L. é também classificado por ou-
tros autores como Euphorbia heterophylla J acq. Euphorbia geniculata Ortega e Eu-
phorbia zonosperma Mull. (Allen & Irgang 1975).

o amendoim bravo é uma planta anual, de fácil rebrote, latescente ereta, per-
tencente à família das Euphorbiaceae. Sua intensidade de infestação nas lavouras de
soja tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Em estudos de Davis &
Minor (1976), o amendoim bravo foi encontrado em todos os estados produtores
de soja do Centro-Sul.

Tradicionalmente é utilizado o herbicida metribuzin para o controle de dico-
tiledôneas na cultura da soja. Como este herbicida não controla o amendoim bravo
e controla a maioria das dicotiledôneas, de certa forma propicia um aumento na po-
pulação deste, pois diminui a competição das outras espécies de dicotiledôneas.

Por ser uma espécie de hábito de crescimento relativamente similar ao da so-
ja, o controle da espécie, através do uso de herbicidas, tem sido difícil pois a dife-
rença na seletividade entre a soja e o amendoim bravo é pequena na maioria dos ca-
sos.

Fleck & Raulitsch (1978) constataram que a competição de uma planta dani-
nha é tanto mais severa e prejudicial à planta cultivada quanto mais semelhante fo-
rem suas características morfológicas e fisiológicas, já que ambas as espécies tendem
a utilizar os mesmos recursos do ambiente, nos mesmos níveis e simultaneamente.
Além disso, também será maior a disseminação e a persistência da planta daninha,
uma vez que ela conseguirá escapar de muitas medidas de controle e também será
mais crítica a escolha de um herbicida que atue seletivamente, sem danificar a espé-
cie cultivada.

Vários trabalhos têm sido realizados visando o controle de amendoim bravo
na cultura da soja, no entanto, poucas têm sido as opções de herbicidas que atuem
eficientemente no controle do amendoim bravo e não afete a soja.

Akobundu (1978) utilizando os herbicidas pré-emergentes linuron e metribu-
zin na cultura da soja, para controle de dicotiledôneas, notou que esses herbicidas
não controlaram eficientemente o amendoim bravo. No entanto, Ruedell & Silva
(1980), utilizando herbicidas pós-emergentes na cultura da soja, concluíram que os
herbicidas cloramben e acifluorfen são potencialmente viáveis no controle do amen-
doim bravo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram instalados dois experimentos no município de Cambé, PR, em solo
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com 80% de argila e 3% de matéria orgânica. O solo foi adubado da maneira conven-
cional na cultura da soja de acordo com a análise do mesmo.

A cultivar Paraná foi semeada mecanicamente com espaçamento de 55 em,
Utilizou-se do delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições por trata-
mento. Cada parcela possuía 2,5 x 10m. Para cada experimento houve testemunhas
capinada e não-capinada. Os herbicidas foram aplicados 20 dias após a semeadura da
soja quando o amendoim bravo possuía em média 8 em de altura e contava com
quatro folhas por planta. A população média do amendoim bravo era de 45 plantas
por metro quadrado.

Os herbicidas foram aplicados com pulverizador costal propelido a gás carbõ-
nico, utilizando-se de bicos em leque tipo 8002, o que propiciou razão de 2561/ha.
Para que os tratamentos fossem mais efetivos as pulverizações foram realizadas
quando os solos estavam próximo à capacidade de campo.

Foram realizadas avaliações visuais de controle de amendoim bravo e de injú-
rias causadas pelos herbicidas à cultura da soja, seguindo-se a escala ALAM (Asso-
ciasion Latino-Americana de Malezas), aos 8 (oito) e 53 (cinquenta e três) dias após
a aplicação dos herbicidas, bem como avaliação de produtividade.

Os herbicidas utilizados nos experimentos encontrarn-se na Tabela 1.

Os resultados foram analisados estatisticamente e as médias foram separadas
utilizando-se do teste Duncan ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 1. Herbicidas utilizados para o controle de amendoim bravo em Cambé, PR, 1978/
79. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Nome comum Nome qu Imico

Bentazon
Acifluorfen
5·3552
Dinoseb
2,4-0B+
Linuron

3-isopropyl-1 H·2, 1, 3-benzothiadiazin-4 (3H I-ene 2,2-0ioxide
Sodiurn 5-2-chloro-4-!trifluorometil) Phenoxy-2·nitrobenzoate
N-4-(2-methyphenyl) (ethoxy)phenyl)-N'-Metoxy-N' - Methylurea
2-sec-butyl-4, 6-dinitrophenol
4-(2,4-0ichlorophenoxy) butanoic acid.
3-(3,4-0ichlorophenyl l-t-Methoxv-t-metbvturea

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos que mais afetaram a soja, oito dias após a aplicação dos herbi-
cidas, foram 2,4-DB + Linuron, aplicado semidirigido, e S-3552, quando aplicado
na dose de 2,0 kg/ha.
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Dinoseb, apesar de não ser seletivo à soja, não afetou em nada a cultura por-
que foi aplicado em jato semidirigido, de modo a não atingir as folhas da soja (Tabe-

la 2).

TABELA 2. Efeito de herbicidas aplicados em pós-emergência na cultura da soja, medidos 8
dias após a aplicação em Cambé, PR. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Sanidade

Tratamento Ingrediente Modo de (ALAM 1 a 6) Avaliação visual
ativo (kg!ha) aplicação 1 = morte tota I de controle (%)

6 = sem injúria

- Bentazon 0,72 Área total 5,1 bc 12a! e
- Oinoseb 1,80 Entrelinhas 5,6 ab 83 d
- Acifluorfen 0,36 Área total 4,7 cd 95 b

+
Tensoativo

-S-3552 1,00 Área total 4,3 cd 89 c
-S-3552 2,00 Área total 3,0 f 92 bc
-2,4-0B+ 0,20 Entrel inhas 3,7 e 83 d

Linuron 0,50
-Testemunha 6,0 a 100 a

Capinada
- Testemunha 6,0 a O

não capinada

a! Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si pelo teste de Oun-
can a 5%.

Com relação ao controle do amendoim bravo, oito dias após a aplicação dos
herbicidas, a capina mostrou ser o tratamento mais eficiente. Dentre os herbicidas,
acifluorfen e S-3552 aplicado na dose máxima, foram os melhores para o contro-
le. De uma maneira geral, todos os tratamentos, com exceção de bentazon, propor-
cionaram um controle do amendoim bravo de razoável a bom. Comparando-se o
controle com o efeito tóxico dos herbicidas na soja, dinoseb, acifluorfen e S-3552
na dose menor, foram os melhores tratamentos. Acifluorfen e S-3552 possibilita-
ram controle na linha da soja, pois as aplicações foram realizadas em área total, ao
contrário do dinoseb que foi aplicado na entrelinha e, portanto, não controlou na
linha da soja.

A soja recuperou-se bastante dos efeitos fitotóxicos dos herbicidas como está
demonstrado na Tabela 3. .

Esta recuperação relativa da cultura era esperada, bem como a percentagem
de controle diminuiu aos 53 dias após a aplicação dos herbicidas, porque houve um
certo grau de rebrote em algumas plantas além de que outras emergiram após a apli-
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cação dos herbicidas. Apesar disso, a eficiência relativa dos herbicidas não foi altera-
da, ou seja, os melhores herbicidas foram acifluorfen, S-3552 e dinoseb.

Com relação ao efeito final destes herbicidas na produtividade, nenhum deles
afetou significativamente a soja, ou seja, apesar de alguns herbicidas afetarem visual-
mente as plantas, isto não se refletiu estatisticamente na produtividade (Tabela 4).

TABELA 3. Efeito de herbicidas aplicados em pbs-emergência na cultura da soja, medidos 53
dias apbs a aplicação em Cambi, PR. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Sanidade

Tratamento Ingrediente Modo de (ALAM 1 a 61 Avaliação visual
ativo (kg/hal aplicação 1 = morte total de controle (%1

6 = sem injúria

- Bentazon 0,72 Área total 5,2 bcd 10al e
- Oinoseb 1,80 Entrelinhas 5,7 ab 79 c
- Acifluorfen 0,36 Área total 5,1 bcd 91 ab

+
Tensoativo

-5-3552 1,00 Área total 4,7 cde 79 c
-5-3552 2,00 Área total 4,0 e 81 bc
-2,4-0B+ 0,20 Entrelinhas 4,3 de 67 d

Linuron 0,50
-Testemunha 6,0 a 100 a

Capinada
- Testemunha 5,5abc O

não capinada

aI Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si pelo teste de Oun-
can a 5%_

Pode-se notar através dos dados de produtividade que a soja possui alta capa-
cidade de recuperação ao efeito dos herbicidas.

As diferenças na produtividade não foram tão acentuadas por que a popula-
ção de amendoim bravo não era tão alta e havia outras espécies de dicotiledôneas
nos experimentos. Por isso, herbicidas como bentazon, que apesar de não controlar
o amendoim bravo apresentaram bom resultado na produtividade final, uma vez que
controlaram outras espécies.

CONCLUSÕES

Os tratamentos que melhor controiaram o amendoim bravo foram acifluorfen
a 0,36 kg/ha, de ingrediente ativo, S·3552 a 0,50 e 1,00, e dinoseb a 1,80. Todos es-
tes tratamentos afetaram um pouco a soja, mas não causaram quebras na produtivi-
dade.
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TABELA 4. Efeito de herbicidas aplicados em pbs-emergência na cultura da soja em Cambé,
PR. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Tratamento Ingrediente Modo de Produtividade % em relação
ativo kg/ha aplicação a testemunha

-Bentazon 0,72 Área total 2165al abc 94
-Dinoseb 1,80 Entrelinhas 2233 ab 97
-Acifluorfen 0,36 Área total 2375 a 103

+
Tensoativo

-S-3552 1,00 Área total 2147 abc 93
-S-3552 2,00 Área total 2342 ab 102
-2,4-DB + 0,20 Entrei inhas 2023 abcd 88
Linuron 0,50

-Testemunha 2306 ab 100
capinada

-Testemunha 1688 cde 73
não capinada

aI Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si pelo teste de Dun-
can a 5%.
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CONTROLE DE CAPIM MARMELADA (BRACHIARIA
PLANTAGINEA (LlNK) HITCH) E CAPIM COLCHÃO

(DIGITARIA SANGUINALlS (L.) SCOP) ATRAVt:S DE
HERBICIDAS POS-EMERGENTES NA CULTURA DA SOJA

A.L. Cerdeira!
E. Voll '

RESUMO - Visando o controle do capim marmelada e colchão, dois experimentos
em blocos ao acaso foram conduzidos durante o ano de 1979/80, utilizando-se her-
bicidas pós-emergentes. Os experimentos foram conduzidos em Londrina, PR, em
solo de 80% de argila e 3% de matéria orgânica. Foram realizadas avaliações de con-
trole das plantas daninhas, do efeito dos herbicidas sobre a cultura da soja e sua
produtividade. Foram utilizados os seguintes tratamentos: Diclofop a 0,80 kg/ha de
i.a., Pirifenop a 0,84 kg/ha, Diphenopenten a 0,50 kg/ha e 1,00 kg/ha e Cietoxidim
a 0,28 e 0,56 kg/ha. Pirifenop foi eficiente no controle de ambas as espécies, com
ação rápida, além de apresentar boa seletividade para a cultura da soja. Diphenopen-
ten foi igualmente eficiente e seletivo. Diclofop controlou o capim marmelada, mas
não foi eficaz para o controle de capim colchão, sendo altamente seletivo para a
soja. Cietoxidim controlou bem ambas as espécies, contudo sua ação foi mais lenta
que os demais, fato este que não diminuiu a sua eficiência.

CONTROL OF BRACHIARIA PLANTAGINEA (LlNK) HITCH
AND DIGITARIA SANGUINALlS (L.) SCOP

BY POST-EMERGENCE HERBICIDES IN SOYBEAN

ABSTRACT - Two field experiments were installed in complectely randomized
blocks, for control of "capim marmelada" (Brachiaria plantaginea (Linck) Hitch)
and "Capim colchão" (Digitaria sanguinalis (L.) Scop), through post emergent
herbicides. The experiments were conducted at Londrina, PR, Brazil, on a soil with
80% of clay and 3% of organic matter. On each experiment evaluations were made
for weed control for both species at 12 and 42 days after the appl ications of the
herbicides. Evaluations of injury and yield were also made. The following herbicides
were used: Diclofop at 0.80 kg/ha of a i. Pirifenop at 0.84, Diphenopenten at 0.50
and 1.00 and Cietoxidim at 0.28 and 0.56. Pirifenop showed to be efficient for
control of both species with limited injury to soybean. Diphenopenten was equally
efficient and selective to soybean. Diclofop was efficient for "capim marmelada"
control, but not for "capim colchão", and was selective to sovbean.iCietoxidim was
efficient for control of both species, but took more time than the other herbicides
to be effective; however this fact did not affect its good performance.

, Eng'? Agr'?, EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisade Soja, CNPSo-EMBRAPA, Caixa Pos-
tal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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INTRODUÇÃO

o capim marmelada (Brachiaria plantaginea (Link) Hitch) e o capim colchão
(Digitaria sanguinalis (L.) Scop) são as gramíneas mais freqüentes na cultura da so-
ja no Estado do Paraná, com o capim marmelada aparecendo em maior freqüência
do que o capim colchão (Cerdeira & VoU 1980). O capim marmelada é uma planta
anual que reproduz-se basicamente através de sementes Sendulsky (1978), sendo al-
tamente competitivo com a cultura da soja, chegando a causar quebras de até 80%
na produtividade VoU (1978), enquanto na cultura do algodão, essa quebra pode
chegar a 94% Blanco (1976). O capim colchão também se reproduz por sementes e
sua importância em termos de competitividade com a cultura da soja, ainda não foi
perfeitamente avaliada. Na cultura do arroz, população de cinco plantas por m? re-
duziu em 40% a produtividade Merlier (1976). Segundo resultados de VoU (1978),
os herbicidas pré-ernergentes utilizados na cultura da soja são, com algumas restri-
ções, eficientes para o controle destas espécies. O capim marmelada é controlado
por trifluralin, metolachlor, pendimetalin e vernolate, enquanto o capim colchão
é controlado por esses herbicidas além do alachlor. Com relação aos pós-emergen-
tes tem-se conseguido bons resultados com o herbicida pirifenop, no controle de
ambas as espécies.

No controle do capim marmelada Ruedell & Silva (1980) obtiveram bons re-
sultados com pós-emergentes na cultura da soja. Os tratamentos que mais se desta-
caram foram a mistura de Bentazon com Mefluidide, S-3552 (N-(4-(2-(4-Methyl-
phenyl)Etoxy(Phenyl)-N'-Metoxy-N'-Methylurea), S-3552 + diphenopenten e Cie-
toxidim. Para o controle de capim colchão, os melhores herbicidas foram cietoxi-
dim, S-3552 e S-3552 + diphenopenten, todos com controle acima de 90%. Os
mesmos autores ainda observaram que os herbicidas S-3552, Acifluorfen e Diclofop,
causaram problemas de fitotoxidez à cultura.

B importante observar que, na prática, essas espécies são controladas eficien-
temente apenas por herbicidas pré-emergentes. O uso do pós-emergente é vantajoso
no sentido de que o agricultor poderá aplicar herbicida apenas nos locais onde hou-
ver infestações. Já, com os herbicidas pré-ernergentes, tal não é possível, pois o agri-
cultor não saberá onde está o mato e deverá aplicã-lo em toda a área.

MATERIAL E M~TODOS

Dois experimentos foram instalados no município de Londrina, PR, em solo
com 80% de argila e 3% de matéria orgânica. O solo foi adubado da maneira con-
vencional para a cultura da soja segundo a análise do solo. Foi utilizada a cultivar
Paraná e a soja foi semeada com máquina, em espaçamento de 55 em, utilizando-se
do delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições por tratamento. Cada
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parcela tinha a dimensão de 2,5 x 10 m e em cada experimento houveram testemu-
nhas capinada e não-capinada. Os herbicidas foram aplicados 23 dias após o plantio
da soja, quando o capim marmelada possuía, em média, 8 em de altura e contava
com seis folhas por planta. Nessa mesma época o capim colchão estava com 5 em de
altura e com quatro folhas por planta. A população de capim marmelada foi, em
média, de 463 plantas/rn? enquanto que do capim colchão foi de 24 plantas/rn? .

Os herbicidas foram aplicados com pulverizador costal propelido a gás carbõ-
nico, utilizando-se bicos tipo 8002, que proporcionou uma vazão de 256 I/ha. As
pulverizações foram realizadas quando o solo estava próximo a capacidade de cam-
po, o que possibilitou alta atividade fisiológica dos herbicidas nas plantas.

Foram realizadas avaliações visuais de controle do capim marmelada e do ca-
pim colchão, avaliações de injúria causada pelos herbicidas na soja, segundo a escala
ALAM (Associación Latino-Americana de Malezas), referências aos 12 e 42 dias
após a aplicação dos herbicidas, e também realizada avaliação de produtividade.

Os herbicidas utilizados no experimento encontram-se na Tabela 1.

TABELA 1. Herbicidas utilizados para o controle de capim marmelada e capim colchão em
Cambé. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Nome comum Nome químico

Pirifenop
Oiclofop
Oiphenopenten
Cietoxidim

Sodium-2-(4-(3,5-Oichloro-Pyridine-2-lloxy l-Phenoxv] Propionato
2-(4-(2'.4'-Oichlorphenoxy)-Phenoxy)-Metilic Ester) Propionic Acid
4-(4-(4-(Trifl uoromethyl )Phenoxy)Phenoxy) -2-Pentenoic Acid
2-(N-Etoxibutiri midoi I)-5-(2-Eti Itiopropil )-3-Hidrox i-2-Cicloexen-'-
Ona

Os resultados foram analisados estatisticamente e as médias foram separadas
utilizando-se do teste de Duncan a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nenhum dos herbicidas utilizados afetou severamente a soja como é demons-
trado na avaliação realizada doze dias após a aplicação do herbicida (Tabela 2).

Com relação ao controle do capim marmelada os tratamentos mais eficientes
foram Pirifenop, Diphenopenten nas duas doses utilizadas e a seguir Diclofop. Cie-
toxidim proporcionou um controle inferior nesta primeira avaliação. Para o contro-
le de capim colchão, os mais eficientes foram Pirifenop e Diphenopenten em ambas
as doses. Os tratamentos com o Cietoxidim e Diclofop foram menos eficientes nesta
primeira avaliação de controle (Tabela 2).
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TABELA 2. Efeito de herbicidas aplicados em põs-emergência na cultura da soja, medidos doze
dias após a aplicação. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Sanidade Avaliação visual

Tratamento Ingrediente (ALAM 1 a 6) de controle
ativo (kg!ha) 1 = morte total

6 = sem injúria Bra! Dia! (%)

Pirifenop 0,80 5,8 a 100b! a 100 a
Diclofop 0,84 4,8 b 90 b 52 d
Diphenoperiten 0,50 5,4 ab 100 a 100 a
Diphenopenten 1,00 5.4 ab 100 a 100 a
Cietoxidim 0,28 5,8a 74 c 72c
Cietoxidim 0,56 5,5 ab 83 b 81 b
Testemunha capinada 6,0 a 100 a 100 a
Testemunha não capinada 6,0 a O d Oe

a! Br = capim marmelada Di = capim colchão

b! Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si pelo teste de Dun-
can a 5%.

Como era de se esperar, a soja recuperou-se do pouco efeito que os herbicidas
causaram, o que é demonstrado na Tabela 3, na avaliação realizada 42 dias após a
aplicação dos herbicidas.

Nesta segunda avaliação de controle (Tabela 3), os tratamentos com Pirifenop
e Diphenopenten mantiveram a eficiência inicial no controle tanto de capim col-
chão quanto de capim marmelada, enquanto que os tratamentos com Cietoxidim
melhoraram sensivelmente com relação ao controle de ambas as espécies. Diclofop,
nesta avaliação confirmou controle de capim marmela e o não-controle de capim
colchão.

Com relação ao efeito final desses tratamentos na produtividade, os herbicidas
Pirifenop a 0,80 kg/ha, Diphenopenten a 0,50 e 1,00 kg/ha e Cietoxidim a 0,28 e
0,56 kg/ha foram igualmente eficientes, possibilitando produtividades até mesmo
maiores que a testemunha capinada embora não diferentes estatisticamente. (Tabela
4).

A produtividade do herbicida Diclofop foi estatisticamente menor do que as
conseguidas com os tratamentos com Pirifenop, Diphenopenten a 0,50 kg/ha e Cie-
toxidim a 0,28, provavelmente por causa da competição entre o capim colchão e a
soja, uma vez que Diclofop não controlou esta espécie como os demais tratamen-
tos. (Tabela 4).
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TABELA 3. Efeito de herbicidas aplicados em pós-emergência na cultura da soja. medido 42
dias após a aplicação. EMBRAPA-CNPSo. Londrina. PR. 1981.

Sanidade Avaliação visual

Tratamento Ingrediente (ALAM 1 a 6) de controle (%)
ativo (kg/ha) 1 = morte tota I

6 = sem injúria Bral Dial

Pirifenop 0.80 6.0 a 100b/a 100 a
Diclofop 0,84 5,1 b 95 a 33 b
Diphenopenten 0,50 5,5 ab 100 a 100 a
Diphenopenten 1,00 5,7 a 100 a 100 a
Cietoxidim 0,28 6,0 a 95 a 96a
Cietoxidim 0,56 5,5 ab 100 a 100 a
Testemunha capinada 6,0 a 100 a 100 a
Testemunha não capinada 6,0 a ° b Oc

aI Br = capim marmelada Di = capim colchão

bl Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si pelo teste de Dun-
can a 5%.

TABELA 4. Efeito de herbicidas aplicados em pós-emergência na cultura da soja. EMBRAPA-
CNPSo. Londrina, PR, 1981.

Tratamento Ingrediente ativo
kg/ha

Produtividade
kg/ha

% em relação a
testemunha capinada

Pirifenop
Diclofop
Diphenopenten
Diphenopenten
Cietoxidim
Cietoxidim
Testemunha capinada
Testemunha 1,.3"0 capinada

0,80
0,84
0,50
1,00
0,28
0,56

1853 abal

1139 c
1887 ab
1313 bc
1930 a
1589 abc
1653 abc
344d

112
69

114
79

116
96

100
21

aI Médias seguidaspela mesma letra, não diferem significativamente entre si pelo teste Duncan a
5%.

Com relação ao tratamento com Cietoxidim, nota-se que a dose maior, ou se-
ja, de 0,56 kg/ha, proporcionou melhor controle de ambas as espécies, mas no en-
tanto a produtividade foi inferior, quando utilizou-se doses maiores. Este fato, em-
bora não estatisticamente diferente, pode ser atribuído a um provável efeito fitotó-
xico causado pelas doses maiores. Ainda com relação a Cietoxidim, nota-se que este
herbicida teve ação mais lenta do que os demais, isto pode ser observado cornparan-
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do-se as percentagens de controle das avaliações aos doze dias (Tabela 2), com o
controle aos 42 dias (Tabela 3). Para a dose de 0,28 kg i.a./ha, o controle de capim
marmelada passou de 74% para 95% aos 42 dias. Com relação ao controle de capim
colchão este passou de 72% para 96%, ou seja, foi altamente eficiente para o contro-
le de ambas as espécies, embora tivesse ação mais lenta que os demais, fato este que
em nada prejudicou o tratamento.

As doses maiores de Diphenopenten e de Cietoxidim não foram mais eficien-
tes que as doses menores dos mesmos herbicidas, em relação ao controle das espé-
cies estudadas.

CONCLUSÕES

Os herbicidas Pirifenop a 0,28 kg/ha de ingrediente ativo, Diclofop a
0,84 kg i.a./ha, Diphenopenten a 0,50 e 1,00 kg i.a./ha e Cietoxidim a 0,28 e
0,56 kg i.a./ha foram considerados eficientes para o controle de capim marmelada
no estágio citado. Os tratamentos que possibilitam bom controle e pouca injúria na
soja foram os herbicidas citados acima, além de Diphenopenten e Cietoxidim
nas doses menores.

Com relação ao controle do capim colchão o fato se repetiu, apenas com
exceção para o Diclofop que não foi eficiente para o controle desta espécie.
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CONTROLE DE TRAPOERABA (COMMELlNA SP.)
E PICÃO-PRETO (BIDENS PILOSA L.) ATRAVeS DO USO

DE HERBICIDAS POS-EMERGENTES

A. L. Cerdeira
E. Voll'

RESUMO - Dois experimentos foram conduzidos durante os anos de 1978/79 e
1979/80 visando o controle de trapoeraba (Commelina) e picão-preto (Bidens pilo-
sa L.) na cultura da soja. Os experimentos foram conduzidos em Cambé-PR, no deli-
neamento de blocos ao acaso com 4 repetições. A aplicação dos herbicidas foi feita
em área total, com exceção de dinoseb e da mistura 2,4-DB + Linuron, cerca de duas
semana após a emergência da soja. Foram feitas avaliações de controle das plantas
daninhas que estavam com média de 5 em de altura no momento da aplicação dos
herbicidas, de injúrias na soja, e avaliação final de produtividade. Os herbicidas e/ou
misturas utilizados foram: Bentazon a 0,72 kg/ha de i.a., Acifluorfen a 0,36, dino-
seb em aplicação dirigida 1,80, S-3552 (N4-(2-Methylphenyl) (etoxy) phenyl)-N'-
-metoxy-N'vmethylurea] a 1,00 e 2,00 e 2,4-BD + linuron em aplicação dirigi da a
0,20 e 0,50, respectivamente. Bentazon mostrou-se eficiente no controle de
ambas as espécies, sendo bastante seletivo para a soja. Acifluorfen controlou bem
Commelina, mas foi menos eficiente no controle de Bidens, causando alguma injúria
à soja, sem provocar danos à produtividade. Dinoseb e a mistura de 2,4-DB + linuron
foram eficientes e causaram pouca injúria quando aplicados nas entrelinhas. S-3552
possibilitou bom controle de Bidens, mas não foi eficiente para Commelina, na dose
menor.

CONTROL OF COMMELlNA SP. ANO BIOENS PILOSA (L.)
BY POST·EMERGENCE HERBICIOES

ABSTRACT . Two field experiments were conducted to evaluate the control of
trapoeraba (Commelina sp.) and pícão-preto (Bidens pilosa L.) in soybean. The
experiments were conducted usinq the completely randomized blocks designo
The herbicide application was made 14 days after the soubean emergence. There were
made evaluations of weed control, injury to soybean, and yield. The herbicides
utilized were bentazon with 0.72 kg/ha of a.i., acifluorfen, dinoseb as directed
spray with 1,80, S·3552 (N-4·(2-methylphenyl) (etoxy) phenyl) -N'-metoxy-N '-me-
thylurea) with 1.00 and 2.00 and 2,4-0B + Linuron as directed sprav with 0.20 and
0.50, respectively. Bentaon showed to be effective in control both species and was
very selective to soybeans. Acifluorfen showed good control for .trapoeraba, but was

! EngO AgrO, Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo - EMBRAPA) - Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.
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less effective for picão-preto. S-3552 was efficient for picão-preto control, but not
for trapoeraba at the normal rate of 1.00 kg/ha of a.i. These weeds had at the time
of treatment 5 cm. of height.

INTRODUÇÃO

o uso acentuado de herbicidas no controle de gramíneas nos últimos anos
em lavoura de soja permitiu o aumento das espécies de dicotiledôneas em relação
às monocotiledôneas. Dentre as dicotiledôneas, a trapoeraba (Commelina sp.) e o
picão-preto (Bidens pilosa L.) são duas espécies importantes na cultura da soja
(Cerdeira & VoU 1980).

Segundo estudos realizados por VoU, o controle da trapoeraba é mais difícil
que o controle do picão-preto, através dos herbicidas tradicionalmente utilizados,
trifluralin e metribuzin. Em contrapartida o picão-preto ocorre com mais freqüên-
cia que a trapoeraba nas lavouras de soja do Paraná (Cerdeira & Voll1980).

o picão-preto é uma espécie anual que reproduz-se apenas por sementes, al-
tamente competitiva (Pitelli et al. 1976), além de poder ser encontrada praticamen-
te durante todo o ano, sendo planta daninha importante também em outras cultu-
ras. A trapoeraba possui características diferentes e é uma espécie perene, herbá-
cea, que se reproduz por sementes e estalões (Lorenzi 1976).

o picão-preto pode ser controlado de modo eficaz por metribuzin e benta-
zon (VoU), não sendo possível o controle da espécie com trifluralin. Ainda segundo
Voll, a trapoeraba é eficientemente controlada por bentazon. Alaclor e metolac1or
controlam medianamente tal espécie, enquanto que trifluralin não exerce bom con-
trole.

No caso da trapoeraba, o controle através de herbicidas pré-emergentes é di-
fícil, principalmente pelo fato da espécie se reproduzir por estalões, o que dificulta
a ação destes herbicidas (Lorenzi 1976).

o tratamento convencional, utilizando os herbicidas trifluralin e metribuzin
para o controle de plantas daninhas na lavoura de soja, é eficiente para o controle
do picão-preto, o mesmo não ocorrendo para o controle da trapoeraba. Por esta ra-
zão, onde ocorre alta intensidade de infestação de trapoeraba, pode-se constatar sé-
rios problemas à lavoura.

MATERIAL E MÉTODOS

Dois experimentos foram instalados no município de Cambé, PR, em solo
com 80% de argila e 3% de matéria orgânica. O solo foi adubado de acordo com a
análise do solo.
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Foi utilizada a cultivar Paraná, e a semeadura foi realizada com máquina, em
espaçamento de 55 em. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com quatro
repetições por tratamento. Cada parcela mediu 2,5 x 10 m. Em cada experimento
houveram testemunhas capinada e não-capinada. Os herbicidas foram aplicados 20
dias após a semeadura de soja, quando a trapoeraba estava com 4 em de altura, qua-
tro folhas por planta e, em média, cinco plantas/rn". O picão-preto apresentava
5 em de altura, quatro folhas e, em média, seis plantas/rn? .

Os herbicidas foram aplicados com pulverizador costal propelido a gás carbô-
nico, utilizando-se de bicos tipo 8002 o que propiciou vazão de 256 Q/ha. A pulveri-
zação foi realizada quando o teor de umidade do solo estava próximo à capacidade
de campo, o que possibilitou alta taxa de atividade fisiológica nas plantas.

Foram realizadas avaliações visuais para o controle do picão-preto e da tra-
poeraba, e também para as possíveis injúrias causadas à lavoura de soja, seguindo-
-se a escala ALAM (Associacion Latino-Americana de Malezas), aos oito e cin-
qüenta e três dias após a aplicação dos herbicidas. Foi também realizada avaliação
final de produtividade.

Os herbicidas utilizados nos experimentos encontram-se na Tabela 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos que mais afetaram a cultura da soja, oito dias após a aplica-
ção dos quatro herbicidas, foram a mistura 2,4-DB + linuron aplicada nas entreli-
nhas e S-3552 na dose maior, ou seja de 2,0 kg/ha de i.a. (Tabela 2). Apenas dino-
seb não causou nenhuma injúria na soja.

Com relação ao controle da trapoeraba, aos oito dias após a aplicação dos
herbicidas, os tratamentos com bentazon a 0,72 kg/ha de ingrediente ativo e di-
noseb 1,80 kg/ha foram os mais eficientes, com porcentagem de controle em tor-
no de 100%. Acifluorfen a 0,36 kg/ha mais tensoativo e S-3552 a 2,00 foram
menos eficientes, mas também possibilitaram bom controle desta espécie. S-3552
na dose que causou pouca injúria na soja, ou seja, de 1,00 kg/ha e a mistura de
2,4-DB + linuron nas doses de 0,20 kg/ha e 0,50 kg/ha, respectivamente, não foram
considerados eficientes para o controle de trapoeraba. Neste caso S-3552 obteve
53% de controle e 2,4-DB+ linuron 55% (Tabela 2).

Para o controle do picão-preto de uma maneira geral, os herbicidas utilizados
foram mais eficientes do que para o controle de trapoeraba. Todos os tratamentos,
com exceção do acifluorfen, obtiveram índice de controle ao redor de 100%. Aci-
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fluorfen foi menos eficiente e ficou em torno de 86% para o controle de, pícão-pre-
to. (Tabela 2).

Como era de esperar a soja recuperou-se dos efeitos fitotóxicos dos herbicidas
como está demonstrado na Tabela 3.

o controle da trapoeraba e do picão-preto, 'ai pouco alterado na avaliação de
53 dias após a aplicação dos herbicidas. Para o controle da trapoeraba o melhor con-
trole foi obtido com Bentazon. Dinoseb e acifluorfen foram menos eficientes,
embora não significativamente. Para o controle de picão-preto, todos os tratamen-
tos, com exceção de Acifluorfen foram igualmente eficientes. O tratamento com
Acifluorfen, que foi menos eficiente que os demais para o controle de picão-preto,
na primeira avaliação, melhorou sua atuação e esteve com controle ao redor de 90%
na segunda avaliação (Tabela 3).

Com relação ao efeito final destes herbicidas na produtividade, nenhum deles
afetou significativamente a soja. ou seja, apesar de alguns herbicidas causarem danos
às plantas de soja, isto não se refletiu estatisticamente na produtividade (Tabela 4).

Pode-se notar através dos dados de produtividade que a soja possui alta capa-
cidade de recuperação no efeito dos herbicidas (Tabela 4).

As diferenças na produtividade não foram maiores por que não haviam altas
populações de trapoeraba e de picão-preto, e também porque a maioria deles foi
eficiente para o controle de, no mínimo, uma espécie.

TABELA 1. Herbicidas utilizados para o controle do picão-pr eto e da trapoeraba. EMBRAPA-
CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Nome comum Nome qurrnico

Bentazon

Acifluorfen
Dinoseb

5·3552
2,4-DB+

Linuron

3·isopropil-1 H·2, 1,3 - benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide

Sodiurn 5-2-Chloro-4-( trifluorometil) Phemoxy-2-Nitrobenzoate
2-sec-bu ti 1-4,6-d ini trophenol

N-4-(2-Methylphenyl) (ethoxy) phenyl )·N '-Metoxy-N '-Methylurea
4-(2,4-Dichlorophenoxy) butanoic acid

3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-Methoxy-1·Methylurea

Os resultados foram analisados estatisticamente e as médias foram separadas utilizando-se do

teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade.
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TABELA 2. Efeito de herbicidas aplicados em pós-emergência na cultura da soja, medidos oito dias após a aplicação em Cambé, PR.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Sanidade Avaliação

Tratamento Ingrediente Modo de (ALAM 1 a 6) visual de
ativo kg/ha aplicação 1= morte total I controle (%)

6= sem injúria Coa Bial

· Bentazon 0,72 Área total 5,1 bc 99 ab/ 99 a
-Dinoseb 1,80 Entrelinhas 5,6 ab 99 a 99 a
· Acifluorfen+ Tensoativo 0,36 Área totai 4,7 cd 93 b 86 b
· S·3552 1,00 Área total 4,3 de 53 c 99 a
· S·3552 2,00 Área total 3,0 f 89 b 99 a
·2.4·0B+ 0,20 Entrelinhas 3,7 e 55 c 99 a
Linuron 0,50

- Testemunha capinada 6,0 a 100 a 100 a
· Testemunha não-capinada 6,0 a Od Oc

a/Co= Trapoerab. Bi= Picão-preto
b/Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Ouncan a 5%.
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TABELA 3. Efeito de herbicidas aplicados em põs-emeraência na cultura da soja, medidos 53 dias após a aplicação em Cambé,
PR. EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Sanidade Avaliação

Tratamento Ingrediente Modo de (ALAM 1 a 6) visual de
ativo kg/ha aplicação 1= morte total controle (%)

Bial6= sem injúria Coa~

. Bentazon 0,72 Area total 5,2 bcd 99 abl 100 a
-Dinoseb 1,80 Entrelinhas- 5,7 ab 91 ab 100 a
. Acifluorfen « Tensoativo 0,36 Area total 5,1 bcd 91 ab 90 b
- S-3552 1,00 Area total 4,7 cde 55 c 99 ab
- S-3552 2,00 Area total 4,0 e 83 b 99 ab
- 2,4-0B+ 0,20 Entrelinhas 4,3 de 64 c 100 a
Linuron 0,50

- Testemunha capinada 6,0 a 100 a 100 a
- Testemunha não-capinada 5,5 abc Od Oc

a/Co= Trapoeraba Bi= Picão-preto
b/Médias separadaspela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Ouncan a 5%.



TABELA 4. Efeito de herbicidas aplicados em pós·emergência na cultura da soja em Cambé, PR. EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Tratamento Ingrediente Modo de Produtividade % em relação a
ativo kg/ha aplicação testemunha capinada

· Bentazon 0,72 Área total 2165 abca/ 94
·Oinoseb 1,80 Entrelinhas 2233 ab 97
· Acifluorfen + Tensoativo 0,36 Área total 2375 a 103
·5·3552 1,00 Área total 2147 abc 93
·5·3552 2,00 Área total 2342 ab 102
·2,4·08+ 0,20 Entrelinhas 2023 abcd 88

Linuron 0,50
· Testemunha capinada 2306 ab 100
· Testemunha não-capinada 1688 cd 73

a/Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Ouncan a 5%.
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CONCLUSÕES

Todos os herbicidas com exceção do acifluorfen foram altamente eficientes
no controle do picão-preto. Acifluorfen foi menos eficiente, mas o controle pode
ser considerado bom e aceitável para que o picão-preto não concorra com a soja
a ponto de afetar a produtividade.

O controle da trapoeraba foi mais difícil do que o controle de picão preto.
Os tratamentos com bentazon, dinoseb e acifluorfen foram eficientes, enquanto
que S-3552 e a mistura 2,4-DB + linuron foram menos eficientes. Apesar de a
análise estatística não demonstrar, bentazon mostrou-se como o melhor herbi-
cida para o controle da trapoeraba.
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EFEITO DO ESPAÇAMENTO E POPULAÇÃO DE PLANTAS
NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DA SOJA

(GL YCINE MAS (L.) MERRILL) EM SOLO DE CERRADO

A.c. Maia1

A.M. de Hezende '
J.P. dei C. Laca-Buendia"

RESUMO - Para estudar a possibilidade de diminuir ao máximo a competição entre
as plantas daninhas e a soja, através do uso do espaçamento e população de plantas,
instalou-se este trabalho em Uberaba num solo de cerrado tipo LE, durante os anos
agrícolas de 1977/78, e 1979/80.

Estudaram-se os espaçamentos de 0,2, 0,4 e 0,6 m, entre linhas de plantio,
com populações de 400.000 e 600.000 plantas/ha da cultivar UFV-I com e sem
competição de plantas daninhas.

Verificou-se que entre os espaçamentos estudados, apesar de não haver dife-
renças significativas, obteve-se os mais altos rendimentos (2.413 kg/ha) quando
se usou 0,4 m entre fileiras, com população de 400.000 plantas/ha. Para a compe-
tição entre as plantas daninhas e a soja, encontrou-se uma diferença significativa de.
557 kg/ha a mais, quando houve um controle das mesmas.

Não foram observadas diferenças significativas para as características agronô-
micas: altura da planta, número de sementes por vinte vagens, número de vagens por
dez plantas e peso de cem sementes. Somente a altura de inserção da primeira
vagem apresentou interação significativa para as populações e o controle das plantas
daninhas, sendo que houve diferenças significativas para a população de 400.000
plantas/ha, constatando-se que a maior altura foi quando não se realizou o controle
das plantas daninhas; já na população de 600.000 plantas/ha não foram encontradas
diferenças significativas.

EFFECT OF SOYBEN ROW SPACING AND PlANT POPUlATION
ON THE CONTROl OF WEEDS PlANTS ON "CERRADO" SOllS

ABSTRACT - A trial was carried out in Uberaba, Minas Gerais State, Brazil, in a
"cerrado" soil type during 1977 up to 1980, to study the possibility of having
highest decrease in the competition between weeds and soybean, using spacing x
plant population interaction. The 'UFV-1' cultivar was used on this study. There

1 Pesquisador da EPAMIG - Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Postal 351, CEP 38200,
MG.

2 Pesquisador da EPAMIG - Avenida Amazonas, 115, saIa 617, CEP 30000 - Belo Horizonte,
MG.
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were studied the spacing of 0,2, 0,4 and 0,6 m apart with the populatíons of
400.000 and 600.000 plants per hectare, with and without weed competition.

Although there was no significant interactions effect between spacing and
plant populations the highest yield was obtained with 0,4 m spacing with 400.000
plants per hectare. It was observed a 557 kg increase per hectare when the weeds
were controled.

The were no significant difference among the agronomic characteristics
such as: height of plant, number of seeds per 20 pods, number of pods per ten
plants and a hundred seeds weight. Only the height of the first pod showed a
significant interaction for both populations and with the weed control.

INTRODUÇÃO

Nos espaçamentos normalmente indicados para o plantio de soja, a penetra-
ção de luz entre as fileiras é relativamente grande até os dois primeiros meses, fase
crítica em que as plantas daninhas competem com a cultura.

Plantando-se em espaçamentos menores, há redução das áreas expostas à luz,
dificultando assim o desenvolvimento das plantas daninhas, uma vez que passariam
a ter aquele fator como limitante. E em conseqüência desse menor desenvolvimen-
to, elas competiriam com a soja com menor intensidade em água, luz e nutrientes.

Cooper (1976), em resultados obtidos durante cinco anos, considerou a popu-
lação de 375.000 plantas de soja por hectare como ótima, quando o controle de
ervas daninhas foi realizado nos espaçamentos de 17, 50 e 75 em. Foram obtidos
aumentos de 400 e 600 kg/ha de soja para o espaçamento de 17 em, quando com-
parado com os outros espaçamentos, tanto para as cultivares precoces como para as
tardias. Os resultados sugeriram ainda que se um controle efetivo das plantas dani-
nhas puder ser realizado, o espaçamento de 17 em poderá oferecer significativos
aumentos de produção.

Way & Pend1enton (1968), procurando avaliar o efeito do espaçamento no
controle de plantas daninhas e na produção de soja, usaram duas cultivares nos es-
paçamentos de 25, 50 e 75 em entre fileiras e as quantidades 120,90,75 e 60 kg/ha
de semente. Os autores observaram que para ambas cultivares as produções de soja
aumentaram e a densidade de plantas daninhas decresceu à medida que os espaça-
mentos foram estreitados.

Trabalhos realizados com herbicidas, desenvolvidos pela EPAMIG, demonstra-
ram que as diferenças de produção de grãos entre as testemunhas sem capina e os
demais tratamentos foram pequenos a ponto de não atingirem níveis significativos
estatisticamente (Maia et al. 1978). Deve-se ressaltar que estas observações foram
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verificadas em solos de cerrado, onde as ínfestações de plantas daninhas foram pou-
co intensas, condições normalmente encontradas em grande parte das áreas cultiva-
das com soja em Minas Gerais.

Com a finalidade de estudar a possibilidade de diminuição da concorrência
das plantas daninhas com a cultura da soja através do uso do espaçamento x popula-
ção de plantas, foi instalado o presente experimento a fim de verificar a possibi-
lidade da operação de capinas.

MATERIAL E ME:TODOS

° experimento foi instalado na Fazenda Experimental de Uberaba, MG, em
solo classificado como latossolo vermelho-escuro (LVE), cuja análise física-química
foi a seguinte:

Profundidade
da amostra

Argila
(%)

pH A13+

em água eqmg/100 cc
Ca2+ + Mg2+ K+ P
eqmg/l00 cc ppm ppm

M.O.
(%)

o - 20
20 - 40

27,4
30,4

6,1
5,6

0,1
0,1

2,7
1,4

25
16

8
3

0,96
0,82

° delineamento experimental foi de parcelas subdivididas em blocos ao acaso,
com quatro repetições. Os tratamentos da parcela foram arranjados em fatorial
3 x 2, sendo um fator os espaçamentos de 0,2,0,4 e 0,6 m entre fileiras e outro
fator as populações de 400.000 e 600.000 plantas por hectare e, a nível de subpar-
celas, foi verificado o efeito ou não da capina. As subparcelas foram constituídas
de seis, nove e 18 fileiras para os espaçamentos de 0,4,0,6 e 0,2 m respectivamente,
com 5 m de comprimento. A área útil (4,8 m") foi constituída pelas duas fileiras
centrais para o espaçamento de 0,6 m, três fileiras para o espaçamento de 0,4 m e
seis fileiras para o espaçamento de 0,2 m; eliminando-se 0,5 m em seus extremos.
A cultivar utilizada foi a UFV-l.

As semeaduras foram realizadas em 19/11/77,13/11/78 e 8/11/79, usando-se
40 sementes por metro de fileira e após 20 dias da emergência foi realizado o des-
baste para deixar as populações de 400.000 e 600.000 plantas/ha. As sementes
foram inoculadas com 200 g de inoculante comercial (nitrogen) para cada saco de
60 kg, por ocasião da semeadura. A adubação de 400 kg/ha da fórmula 2-20-10 de
N-P2 0S-K2 0, foi realizada manualmente por ocasião do plantio.

Quando as plantas apresentaram 95% das vagens maduras, estádio Rs na esca-
la de Fehr et al. (1971) foram coletadas 10 plantas ao acaso da área útil de cada
subparcela. De cada uma destas plantas foram tomadas a altura da planta e de inser-
ção da primeira vagem e o número de vagens. Amostrou-se 20 vagens ao acaso para
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determinar o número de sementes, bem como o peso de 100 sementes para cada
subparcela. As demais plantas da área útil foram colhidas manualmente e colocadas
para secar e obter uma umidade uniforme nas subparcelas e posteriormente calcular
o rendimento de grãos.

A precipitação pluviométrica em mm, durante o ciclo da cultura foi a seguin-
te:

Meses
Anos Total

Nov. Dez. Jan. Fev. Março Abril

1977/78 186,9 266,8 276,6 137,7 202,8 84,4 1155,2
1978/79 127,1 386,5 286,4 344,0 144,8 41,9 1328,7
'979/80 156,4 331,0 308,3 187,9 78,6 165,6 1227,8

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os percentuais de plantas daninhas predominantes verifica das nos diversos
anos foram os seguintes:

Anos agrícolas
Espécies

1977/78 1978/79 1979/80

Ageratum conyzoides L. (rnentrasto) 30
Sida sp (vassoura) 20
Brachiaria plantaginea (Link) Hitch (marmelada) 10 2
Alternantherajicoidea (L.) R. Br. (apaga-fogo) 6 7 20
Commelina sp (trapoeraba) 12 7 10
Sanchus oleraceus (L.) (serralha) 10
Eleusine indica Gaertn (pé-de-galinha) 3 15
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (capim colchão) 55 35
Cenchrus echinatus (L.) (timbete) 25 10
Bidens pilosa (L.) (picão preto) 1
Amarantus sp (caruru) 5
Outras 9 3 5

Os resultados são apresentados nas Tabelas 1 e 2, assim como os coeficientes
de variação obtidos.
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TABELA 1. Resultados médios obtidos no experimentos "efeito do espaçamento e População de plantas no controle de plantas dani·
nhas na cultura da soja (Glycine max (L.I Merrill) em solo de cerrado" em Uberaba, MG. Anos agrrcolas 1977/78 e 1979/·
80.

Altura da Altura de Número de Número de Peso de
Tratamentos Rendimento planta inserção da sementes! vagens! 100 sementes

(kg!ha) (cml 1~ vagem tem) 20 vagens 10 plantas (g)

Espaçamentos (rn):
0,20 2277 67,9 17,8 43,7 264 13,6
0,40 2298 69,0 15,6 43,1 260 13,6
0,60 2233 68,4 14,1 43,4 291 13,7

Popu lações (plantas/hal:
400.000 2311 66,4 b 16,0 44,2 a 287 13,7
600.000 2228 70,4 a 15,6 42,6 b 257 13,6

Plantas daninhas:
Com controle 2548 aa 68,1 14,7 b 43,8 282 a 13,8 a
Sem controle 1991 b 68,8 17,0 a 43,0 262 b 13,4 b

Médias 2269 68,4 15,8 43,4 272 13,6

Espaçamento e população 9,7 7,5 29,0 4,9 17,8 3,9
C.V. (%)

Controle 3,4 5,0 10,6 3,5 10,1 2,2

a Na mesma coluna, as médias associadas com a mesma letra não apresentam diferenças significativas ao n (vel rie 5% de probabilidade
pelo teste de Tu key.
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TABELA 2. Resultados da interação população de plantas e controle das plantas daninhas na
altura de inserção da primeira vagem (em) na cultura da soja, em Uberaba, MG.
Anos agrfeolas 1977/78 e 1979/80.

Popu lação de plantas (plantas/hal
Plantas daninhas

400.000 600.000

Com controle
Sem controle

14,3 ba

17,8 a
15,1
16,1

a Na mesma coluna, as médias associadas com a mesma letra não apresentam diferenças signifi-
cativas ao nrvet de 5% de probabilidade pelo teste de Tukev ,

Para a produção, verificou-se somente diferença significativa entre os trata-
mentos capinados e não capinados, com 557 kg/ha a mais a favor do primeiro,
dados que concordam com Ruedell (I 979), mostrando um efeito negativo no rendi-
mento pela competição exercida pelas plantas daninhas. Para os espaçamentos estu-
dados e as populações de plantas usadas, apesar de não haver diferenças significati-
vas, encontraram-se maiores produções com 0,4 m entre fileiras e população de
400.000 plantas/ha, obtendo-se 2.298 kg/ha). Os resultados não significativos para
espaçamentos discordam dos encontrados por alguns pesquisadores (Burside &
Colville 1964; Kust 1969; Way & Pendlenton 1968; Yaluk 1977 e Ruedell 1979),
em condição de solos bastante cultivados. Nas populações de plantas, normal em
solos de cerrado, estas diferenças não foram observadas.

A altura da planta não foi influenciada pelos espaçamentos e controle das
plantas daninhas; entretanto com relação às populações estudadas, observou-se
uma maior altura da planta para a maior população (Tabela 1).

A altura de inserção da primeira vagem não foi influenciada pelos espaçamen-
tos e populações estudadas, enquanto que para o controle das plantas daninhas
houve um crescimento maior da inserção quando não foram controladas (Tabela 1).
Encontrou-se diferença significativa para a interação população x controle das plan-
tas daninhas, sendo que na população de 400.000 plantas/ha, quando não se usou
controle das plantas daninhas houve um aumento na inserção da primeira vagem de
3,5 em, porém com 600.000 plantas/há, não foram encontradas diferenças signifi-
cativas entre o controle ou não controle das plantas daninhas (Tabela 2).

Quanto ao número de sementes por 20 vagens, não foi influenciado pelos
espaçamentos estudados e nem pelo controle das plantas daninhas, resultados que
não coincidem com os obtidos por Ruedell (1979), isto provavelmente devido a
que, a competição das plantas daninhas não se apresentou acentuada (Tabela 1). No
entanto, o número de sementes por 20 vagens foi diferente entre as populações de
plantas estudadas, sendo que teve um aumento de 1,6 sementes/20 vagens, quando
a população foi de 400.000 plantas/ha (Tabela 1).
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Para o número de vagens por 10 plantas, apenas houve significância para o
controle das plantas daninhas (Tabela 1), dados que estão de acordo com (Bumside
& Colville 1964; Moolani et al. 1964; Yaluk 1977 e Ruede1l1979).

CONCLUSÕES

1. O controle das plantas daninhas propiciou aumentos significativos no ren-
dimento.

2. Melhores rendimentos foram obtidos com 400.000 plantas/ha, usando-se
0,4 m de espaçamento.

3. As populações, o controle das plantas daninhas, bem como os espaçamen-
tos utilizados não afetaram significativamente a altura da planta, entretanto, esta
foi maior com a população de 600.000 plantas/ha.

4. A altura de inserção da primeira vagem foi maior quando não se realizou o
controle das plantas daninhas.
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EFEITO DO TAMANHO DA SEMENTE
NA TOLERANCIA DA SOJA AO METRIBUZIN

E SUA EFICIENCIA NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS

J.F. da Silva!
R.F. da Silva2

A.R. Conde''

INTRODUÇÃO

A produção mundial de soja (Glycine max (L.) Merr.) vem crescendo durante
a última década. Em 1968, essa produção foi de 39.636.000 (American Soybean
Associations 1973), atingindo, em 1977,67.000.000 t (Fundação Cargill 1977).

No Brasil, a cultura da soja vem também crescendo rapidamente. Em 1968, a
produção brasileira foi de 654.476 t, ao passo que, em 1977, atingiu 12.512.963 t
(Moreno et al. i978). Atualmente, depois dos EUA, o Brasil ocupa o primeiro lugar
entre os países produtores dessa leguminosa. A cultura da soja está também se ex-
pandindo rapidamente no Estado de Minas Gerais, principalmente nas regiões do
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Alto São Francisco e Paracatu, em razão das
características edafo-climática!(Moreno et al. 1978).

Essa expansão da cultura no País e no Estado motivou as empresas de pesqui-
sa e as universidades a intensificarem seus trabalhos de pesquisas, visando à obten-

1
Professor-Assistente da Universidade do Amazonas - UFAM, Departamento de Ciências Agrá-

2 rias. Estrada do Contorno s/n?, CEP 69000 - Manaus, AM.

Professores-Titulares da Universidade Federal de Viçosa- UFV, CEP 36570 - Viçosa, MG.
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ção de variedades mais produtivas e de melhor aclimatação para as diversas regiões
brasileiras, além de estudos de nutrição e vários outros tratos culturais.

As plantas daninhas, além de competirem com a cultura pelos vários fatores
de produção, servem de hospedeiras para pragas e doenças que dificultam a mecani-
zação da cultura.

O período de maior sensitividade da cultura à competição vai da germinação
das sementes até 42-56 dias (Blanco et alo 1973, Wilson & Cole 1966). Blanco et alo
(1973) observaram que a competição das plantas daninhas com a cultura pode redu-
zir até 90% do seu rendimento. As plantas daninhas presentes num campo de soja
na época da colheita podem reduzir o rendimento da colheitadeira, das máquinas de
beneficiamento de grãos e/ou sementes e também o valor cultural das mesmas. Em
razão dos vários danos causados pelas plantas daninhas desde a emergência da mão-
-de-obra e das extensas áreas cultivadas, o uso de herbicidas tornou-se prática indis-
pensável à cultura de soja. Vários herbicidas, como trifluralina, laço, linuron, ami-
ben, são recomendados para a cultura da soja, entretanto, muitas espécies de plan-
tas daninhas, como Sida spp , Sesbania spp, Xanthium spp, Datura spp, não são con-
troladas por eles (F oster & Alves 1971). O metribuzin (4-amino-6 tertbutil-3-metil-
tio-as-triazina-5, (4H)ona) é um produto seletivo para a cultura da soja e eficiente
no controle de muitas espécies de plantas daninhas de folhas largas e estreitas não
controladas pelos herbicidas tradicionalmente recomendados. Está atualmente sen-
do utilizado com eficiência nos EUA e em alguns países europeus para controle de
plantas daninhas nesta cultura (Hichs 1976).

Trabalhos realizados no Brasil (Orego 1978, Rafael & Souza 1974 e Rafael
et alo 1977) têm demonstrado problemas de fitotoxidez à cultura da soja com o
emprego de doses normalmente recomendadas naqueles países. A diferença de to-
lerância ao produto aplicado no Brasil e naqueles países pode estar relacionada,
entre outros fatores, com sua mobilidade e inativação pelos colóides dos nossos so-
los e também pelas diferenças de tolerância das variedades plantadas nas diferentes
localidades. Andersen (1970) observou grande diferença entre variedades e mostrou
haver uma correlação positiva entre o tamanho da semente da variedade e sua tole-
rância à atrazina.

Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de diferentes tamanhos de
sementes de soja sobre sua tolerância ao metribuzin e sua eficiência no controle das
plantas daninhas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este experimento foi instalado na Estação Experimental da EPAMIG, em
10.12.76, em Ponte Nova, MG, em um Podzólico Vermelho-Amarelo, fase terraço.
A análise química dos materiais do solo do local do experimento mostrou o seguin-
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te: pH (em água) (1 :2,5) = 5,2; fósforo (P) = 6 ppm; potássio (K) = 84 ppm; cál-
cio + magnésio eq.mg/100 g de solo = 2,7; alumínio eq.mg/100 g de solo = 0,1 e
matéria orgânica (%) = 2,17.

Os dados da análise granulométrica revelaram 34% de areia grossa, 21 % de
areia fina, 19% de silte e 26% de argila, e foi classificado como franco-argilo-areno,
de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo.

Os fatores estudados foram os seguintes: sete doses de metribuzin: O, 150,
300, 450, 600, 750 e 900 g/ha do ingrediente ativo (i.a.), sendo cada uma delas ca-
pinadas ou não quinzenalmente e três tamanhos de sementes de soja, classificadas
em peneiras de 10/64" X 3/4", 13/64" X 3/4 e 15/64" X 3/4", correspondendo o
peso de 1.000 sementes a 135, 171 e 221 g, respectivamente. As doses capinadas de
metribuzin serão denominadas controle mecânico e as não-capinadas controle quí-
mico.

As parcelas foram constituídas de quatro fileiras de plantas, espaçadas de 70 em
entre si, com 4 m de comprimento, semeando-se 25 sementes por metro linear de
sulco, a 5 em de profundidade.

As duas fileiras externas e 50 em nas extremidades das parcelas foram consi-
deradas como bordaduras. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, em
arranjo fatorial de 2 x 3 x 7 (controles, tamanhos das sementes e doses) com quatro
repetições.

Para avaliar o controle das plantas daninhas foram considerados apenas as do-
ses de metribuzin não-capinadas, em blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram
plantadas sementes da variedade UFV-l, produzidas pelo Centro de Experimenta-
ção Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro, no município de Capinópolis, MG,
as quais apresentaram 78% de germinação em laboratório. O solo do local do expe-
rimento foi arado e gradeado, a uma profundidade aproximada de 20 em, um mês
antes do plantio, e bem destorroado, mediante duas gradagens, nas vésperas do plan-
tio. Fez-se a adubação fosfatada e a potássica usando-se 30 kg/ha de P205 e 20 kg/ha
de K2 O na forma de superfosfato simples e sulfato de potássio, respectivamente.
As sementes de soja antes do plantio foram inoculadas com Rhizobium japonicum.

O herbicida foi aplicado logo após o plantio das sementes, com um pulveriza-
dor costal, com capacidade para 20 litros, equipado com manômetro, provido com
um bico teejet 80.03, mantido a uma altura constante de 50 em do solo, com uma
largura de 70 em. O pulverizador foi mantido com uma pressão .aproximada de
30 lb/pol? . A seqüência de aplicação das doses foi da mais baixa para a mais alta.

Os valores de precipitação e temperatura durante a condução do experimen-
to são encontrados na Fig. 1.
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A avaliação das plantas daninhas foi feita nas três fileiras centrais, determinan-
do-se o número e o peso fresco das plantas aos 30 e 60 dias após a aplicação do her-
bicida. A amostragem foi feita usando um quadrado de 30 x 30 em, que foi jogado,
ao acaso, cinco vezes, dentro da área útil da parcela. As plantas contidas dentro des-
se quadrado foram cortadas rente ao solo, separadas por espécie contadas e pesadas.

A avaliação dos fatores, a altura de inserção da primeira vagem e da planta, o
stand final e a produção de grãos foram também considerados.

A colheita da cultura foi realizada quando aproximadamente 95% das plantas
apresentaram todas as vagens secas. As plantas foram cortadas manualmente e tri-
lhadas no mesmo dia. Os dados de altura da primeira vagem e da planta, produção
de grãos, número e peso fresco das plantas daninhas, e stand foram submetidos à
análise de variância.

Os dados referentes ao número de plantas daninhas foram transformados em
V x + 0,5 e os referentes ao stand final da cultura em vx para serem analisa-
dos. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabi-
lidade (Gomes 1970).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Controle das plantas daninhas Na Tabela 1 são apresentados, respectivamente,
famílias, espécies e nomes' comuns das plantas daninhas encontradas no local do
experimento.

TABELA 1. Famllias, espécies e nomes comuns das plantas daninhas encontradas no local do

experimento.

Família Nome comumEspécie

Gramineae

Gramineae
Convovulaceae

Compositae

Rubiaceae
Cornpositae
Gramineae

Compositae

Compositae
E uphorb iaceae

Commelinaceae

Cyperaceae
Cyperaceae

Trinchachne insularis (L.) Nees

Digitaria sanguinalis (L.) Scop,

Ipomeae spp

Bidens spp
Mitrocarpus figidus (Willd) K. Schua

Ambrosia spp
Eleusine indica (L.) Gaerta

Bidens piloss L

Galinsoga ciliata L
Phy/lanthus corcovadensis L
Commelina difusa L
Cyperus spp
Cyperus t otundus L

Capim-amargoso *
Capim-colchão *
Corda-de-viola*

Erva-botão *
Erva-canudo

Losma
Pé-de-galinha

Picão-preto
Picão-do-norte

Quebra-pedra

Tr apoeraba
Tiriricão

Tiririca

342

* Plantas daninhas de maior ocorrência no local do experimento.



Na Tabela 2 são apresentados os efeitos de doses de metribuzin sobre os valo-
res médios de número e do peso fresco total das espécies de plantas daninhas de
maior ocorrência, na primeira avaliação, no local do experimento. Em razão da alta
eficiência do produto nas doses a partir de 300 g do i.a.jha, na primeira avaliação,
para picão-do-norte , capim-amargoso, capim-colchão e erva-botão, que apresenta-
ram alta incidência, as análises foram feitas apenas para número e peso fresco total
das espécies. Observa-se que o número total das plantas, com a aplicação da dose
de 150 g/ha foi menor que o da testemunha sem capina e superior ao das demais
doses do produto. Os números totais de plantas daninhas com a aplicação das do-
ses de 300, 450 e 900 g de metribuzín/ha não diferiram entre si, mas, à exceção da
dose de 600 g/ha, foram superiores aos das doses de 750 e 900 g/ha do produtoe,
também, ao da testemunha capinada. Verificando o peso total, observa-se que a do-
se de 150 g/ha do produto resultou em peso fresco das plantas daninhas menor que
o da testemunha sem capina e maior que os de todos os demais, cujos pesos não
diferiram entre si.

Na Tabela 3 são apresentados os efeitos de doses de metribuzin sobre os valo-
res médios de número e de peso fresco total das espécies de plantas daninhas de maior
ocorrência, na segunda avaliação, no experimento de Ponte Nova. A mesma tabela
apresenta as médias do número e do peso fresco do picão-do-norte e do capim-pé-
-de-galinha, as quais não foram analisadas por causa do efeito controle a partir de
300 g/ha, do i.a. do produto. Analisando o número total, verifica-se que para a tes-
temunha sem capina, esse número foi maior que nas outras doses. A dose de 150 g/ha
não diferiu das doses de 300 e 450 gjha. A partir da doses de 300 g/ha do i.a. do
produto, não houve diferença, para número total das plantas, entre as doses utiliza-
das, que foram inferiores ao da testemunha capinada. Essa não-diferença entre as do-
ses de 300 a 900 g/ha deve estar relacionada, entre outros fatores, com a presença,
no local do experimento, de espécies tolerantes ao metribuzin. O peso fresco total
das plantas daninhas, para a testemunha não-capinada', foi superior ao da dose de
150 g/ha do produto, o qual foi superior aos de todas as demais doses. Os pesos
frescos totais das plantas daninhas, para os tratamentos entre as doses de 300 e
600 g/ha do produto, não diferiram entre si; entretanto, foram superiores aos pe-
sos correspondentes às doses de 750 e 900 g/ha de metribuzin e da testemunha
capinada. Quanto à corda-de-viola, observa-se que, para todas as doses de metri-
buzin, os números não diferiram entre si, mas foram inferiores ao da testemunha
sem capina. Maior peso fresco da corda-de-viola foi obtido para a testemunha sem
capina, e esse peso não diferiu dos obtidos com as doses de 150 a 450 gjha, que
por sua vez não diferiram dos obtidos com as demais doses. Este resultado indica
uma relativa tolerância da corda-de-viola ao metribuzin. Maior número de capim-
-colchão foi obtido pela testemunha não capinada. Esse número" não diferiu dos
obtidos com as doses de 150 e 450 gjha. Não houve diferença significativa para
o número de plantas de capim-colchão com aplicação de 150 a 900 g/ha de metri-
buzin; entretanto, à exceção da dose de 900 kg/ha, esse número foi superior ao da
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testemunha capinada. Maior peso fresco de capim-colhão foi obtido para a teste-
munha sem capina, e não diferiu do valor obtido com a dose de 150 g/ha do produ-
to, que, por sua vez, não diferiu dos valores obtidos com as doses 300, 450 e
600 g/ha, os quais não diferiram entre si nem dos demais valores de peso fresco
de capim-colchão. Não foi feita análise estatística para o picão-do-norte e capirn-
-pé-de-galinha por causa do total controle das plantas a partir da aplicação da dose
de 450 g/ha do produto, reduzindo as médias a zero e não deixando dúvidas com re-
lação à eficiência do produto no controle dessas espécies. As outras plantas dani-
nhas, que não foram destacadas do total para serem analisadas por espécies em razão
da grande variabilidade de ocorrência no campo, parecem ter contribuído para o
não-aumento do controle do número total de plantas a partir da dose de 300 g/ha
de metribuzin (Tabela 3).

TABELA 2. Efeitos de doses de metribuzin (g/ha) sobre os valores médios de número e peso
fresco total das plantas daninhas (g/parcela) de maior ocorrência na primeira
avaliação do experimento.

Picão-do-norte Capim-amargoso Capim-colchão
Doses

NO Peso NO Peso NO Peso

c/capina ° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

s/capina ° 38,83 15,66 4,66 2,50 88,16 59,81
150 5,66 2,72 5,58 4,00 47,50 38,41
300 0,25 0,03 0,83 0,12 11,08 4,58
450 0,00 0,00 0,42 0,25 3,08 1,67
600 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,88
750 0,00 0,00 0,08 0,04 0,17 0,02
900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABELA 2. Continuação.

Erva-botão Outras plantas Total
Doses

NO Peso N? Peso NO- Peso

c/capina ° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d 0,00 c

s/capina ° 75,75 11,40 28,91 32,92 228,31 a 129,29 a
150 3,83 1,75 32,03 23,54 99,60 b 70,42 b
300 8,08 2,02 4,16 9,05 16,40 c 13,80 c
450 0,00 0,00 4,62 1,34 8,12 c 3,26 c

600 0,00 0,00 3,12 0,37 4,20 cd 1,25 c

750 0,00 0,00 0,89 0,08 1,06 d 0,14 c

900 0,00 0,00 0,88 0,29 0,88d 0,29 c

Nas colunas, as médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, ao n(v",1 de 5% de probabi-

lidade, pelo teste de Tukey.

_ As médias apresentadas nesta tabela reterem-se aos dados originais, os quais, para efeito de
análise, foram previamente transformados em ~
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TABELA 3. Efeitos de doses de metribuzin (g/ha) sobre os valores médios de número e peso
fresco total das espéciesde plantas daninhas (g/parcela) de maior ocorrência na se-
gunda avaliação do experimento.

Corda-de-viola Capim-colchão Picã"o-do-norte
Doses

NO" Peso N?* Peso N? Peso

c/capina ° 0,00 b 0,00 b 0,00 c 0,00 c 0,00 0,00

s/capina ° 219,44 a 578,46 a 417,79 a 6390,86 a 542,63 292,21
150 49,44 b 243,73 ab 155,81 ab 4246,26 ab 105,61 50,56
300 41,98 b 305,46 ab 91,80 b 1994,94 bc 4,66 1,49
450 55,23 b 235,86 ab 109,16 ab 1068,09 bc 0,00 0,00
600 69,41 b 175,59 b 102,07 b 570,62 bc 0,00 0,00
750 59,71 b 120,73 b 101,00 b 169,43 c 0,00 O,00
900 63,44 b 123,34 b 53,18 bc 124,38 c 0,00 0,00

C\/ (%) 29,05 58,14 23,93 76,88

TABELA 3. Continuação.

Capim-pé-de-galinha Outras plantas Total
Doses

NO Peso N? Peso N? * Peso

c/capina ° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d 0,00 d

s/capina ° 327,48 281,01 689,30 5710,88 2196,65 d 13252,89 a
150 318,71 441,68 104,12 3500,20 733,71 b 8482,46 b
300 43,47 44,41 187,53 1344,63 369,46 bc 3690,94 c
450 6,15 0,74 153,75 610,92 343,31 bc 1915,63c
600 3,17 0,55 78,00 451,42 252,65 c 1228,20 c
750 0,00 0,00 56,72 191,45 219,44 c 486,65 b
900 0,00 0,00 102,81 150,77 219,33 c 389,99 d

cv (%) 19,14 34,37

Nas colunas, as médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de proba-
bilidade, pelo teste de Tukey.

* As médias apresentadas nesta tabela referem-se aos dados originais, os quais, para efeito de
análise, foram previamente transformados em~.

A elevação do número e do peso fresco das plantas daninhas da primeira para
a segunda avaliação, nos locais dos experimentos, está relacionada com o mecanis-
mo de ação do produto e com a sua dissipação no meio ambiente. Sendo o metri-
buzin um produto de efeito agudo, as plantas que não morreram logo após a aplica-
ção ou logo após a sua germinação, recuperaram-se totalmente dos danos causados
pelo produto. Sendo um produto que age somente após o início da fotossinteti-
zação das plantas, todas as sementes que se encontravam dormentes na época da
aplicação do produto podem ter escapado à sua ação se germinarem após a dis-

345



sipação do herbicida no local em que elas se encontravam. Essa dissipação é causada
por decomposição microbiana, absorção e decomposição pelas plantas, absorção
pelos colóides do solo e lixiviação para as camadas mais profundas. O aparecimento
de algumas espécies somente na segunda avaliação, tais como capim-pé-de-galinha
e corda-de-viola, pode estar relacionado com sua dormência na época da aplicação
do produto ou com a morte de todas as plantas que germinaram naquela época.

Essa mudança na ocorrência das espécies é comum na prática e conseqüência de
uma série de fatores, tais como variação nas condições do ambiente, incluindo tem-
peratura, luminosidade, umidade, insetos, doenças e uso de herbicidas. A mudança
da população de plantas, em razão do uso de herbicidas, está relacionada com a di-
ferença de susceptibilidade das espécies aos herbicidas. As espécies sensíveis ao pro-
duto, sendo por ele eliminadas, deixam o local livre de competição, e esse local é
geralmente ocupado pelas espécies tolerantes ao produto.

Altura de inserção da primeira vagem e da planta, stand final e produção de grãos -
É mostrado na Tabela 4 a altura média de inserção da primeira vagem e da planta,
em em, acima do nível do solo em função do tamanho das sementes e das doses de
metribuzin.

Observa-se que com a dose de O g/ha de metribuzin, as plantas provenientes
das sementes do tamanho 15 apresentaram altura de inserção da primeira vagem sig-
nificativamente maior que as plantas provenientes das sementes de tamanho 10 e
13, as quais não diferiram entre si. Com a dose de 150 kg/ha de metribuzin, nas
plantas provenientes das sementes dos tamanhos 13 e 15, as alturas não diferiram. A
partir da dose de 300 g/ha de metribuzin, as alturas de inserção da primeira vagem
não diferiram entre si, para nenhum dos três tamanhos de sementes estudados.

Ao analisar a altura de inserção da primeira vagem em relação às doses de me-
tribuzin, observa-se que, para a semente do tamanho 10, a maior altura de inserção
da primeira vagem foi obtida com a dose de O g/ha do produto, a qual não diferiu
de nenhuma das demais doses, à exceção apenas das doses de 750 e 900 g/ha. Para
as plantas originárias das sementes do tamanho l3, verifica-se que a dose de 150 g/ha
proporcionou maior altura de inserção da primeira vagem, mas não diferiu das doses
de O e 300 g/ha do produto, que não diferiram entre si, e da dose de 450 g/ha de
metribuzin, que, juntamente com a dose de 300 g/ha do produto, não diferiu das
demais. Com relação às plantas provenientes das sementes do tamanho 15, observa-
-se que a altura de inserção da primeira vagem obteve maiores valores com as doses
de O e 150 g/ha do produto, as quais não diferiram entre si, e com a dose de 300 g/ha,
que, por sua vez, não diferiu das demais.

Na Tabela 5, vê-se a altura de inserção da primeira vagem, que, para o controle
mecânico, foi inferior à obtida para o controle químico. Com as demais doses, a
altura de inserção da primeira vagem para o controle mecânico não diferiu da altu-
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TABELA 4. Altura média de inserção da primeira vagem e da planta, em em, acima do nlvel do solo, em função do tamanho das sementes e
das doses de metribuzin (g/hal.

Altura de- inserção da primeira vagem Altura da planta
Doses Tamanhos'"

10 13 15 10 13 15 Médias·

O 15,87 a B 16,62 ab B 19,87 ab A 45,38 51,12 51,87 49,45b
150 12,87 ab B 17,25 a A 17,87 ab A 42,37 50,12 54,00 48,83b
300 14,00 ab A 15,25 abc A 15,90 bc A 52,12 58,75 59,00 56,62 a
450 12,62 ab A 14,00 bc A 14,87 c A 54,87 60,75 58,12 57,92 a
600 13,50 ab A 12,62 c A 13,37 c A 53,87 60,37 59,62 57,95 a
750 11,87 b A 13,25 c A 13,25 c A 50,25 58,25 58,25 55,58 a
900 11,50 b A 12,75 c A 13,87 c A 50,12 59,62 58,37 55,58 a

Médias 49,85 B' 57,00 A' 57,03 A'

* As médias seguidas da mesma letra minúscula, para cada coluna, e maiúscula, para cada linha, não diferem entre si, ao nível de 5% de pro-
babilidade, pelo teste de Tukey .

•.• Sementes retidas nas peneiras 10/64" x 3/4", 13/64" x 3/4" e 15/64" x 3/4", respectivamente.
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ra da primeira vagem para o controle químico. Analisando os efeitos das doses de
metribuzin sobre a altura de inserção da primeira vagem no controle mecânico
(Tabela 5), observa-se que o maior valor obtido foi com a dose de 450 g/ha do produ-
to, a qual não diferiu das doses entre 300 e 900 g/ha, que, por sua vez, não diferiu
entre si, e da dose de 150 g/ha do produto, que não diferiu das doses de Oe 300 g/ha
do produto.

Para o controle químico, maior valor da altura de inserção da primeira vagem
foi obtido com a dose de O g/ha de metribuzin. Esta diferiu da dose de 150 g/ha,
cujo valor foi superior ao da dose de 300 g/ha do produto, a qual apresentou valor
superior aos das demais doses, que não diferiram entre si.

TABELA 5. Altura média de inserção da primeira vagem. em em, acima do nlvel do solo. em
função das doses de metribuzin (g/hal e dos controles.

Controle
Doses

Mecânico Químico

° 10,08 c B 24,75 a A
150 10,58 bc B 22,16 b A
300 12,41 abc B 17,41 c A
450 13,75a A 13,91 d A
600 13,00ab A 13,33 d A
750 12,75ab A 13,08 d A
900 12,66 ab A 12,75 d A

As médias seguidas da mesma letra minúscula, para cada coluna, e maiúscula, para cada linha,
não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Quanto ao efeito do tamanho da semente sobre a altura da planta, observa-se
que as plantas provenientes das sementes do tamanho 10 foram menores que as
plantas provenientes das sementes dos tamanhos 13 e 15, que originaram plantas,
cujas alturas não foram diferentes (Tabela 4).

Para a altura da planta de soja, os valores obtidos com as doses entre 300 e
900 g/ha do produto não diferiram entre si e foram superiores aos das doses de O
e 150 g/ha do produto, que não diferiram entre si.

Essa elevação da altura de inserção da primeira vagem, causando aumento do
tamanho da semente, pode estar relacionada com o aumento da competição entre
plantas, causado pelo maior desenvolvimento das plantas provenientes de sementes
de maior tamanho. A pressão de população é conseqüência não s6 do aumento da
população, mas também do aumento do tamanho da planta. Não somente a pressão
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causada pelo aumento do tamanho da planta da soja, mas também a pressão causada
pelas plantas daninhas, causaram efeito sobre a altura de inserção da primeira vagem.
Observa-se que, quando a dose de metribuzin é aumentada, a população, o peso
fresco das plantas daninhas (Tabela 2) e a altura da inserção da primeira vagem se
reduzem (Tabelas 4 e 5), o que pode ser explicado pela menor pressão de população
entre plantas daninhas e de soja.

Quando se comparam os efeitos das doses de metribuzin com os efeitos do
controle mecânico (Tabela 5), observa-se que a menor altura de inserção da primeira
vagem, causada pelo controle mecânico isolado, pode estar relacionada com outros
fatores, além da pressão de população, tais como distúrbios do solo, que causaram
modificações no seu arejamento, na sua retenção de água e na sua temperatura. Esse
maior distúrbio do solo é causado pela maior necessidade de cultivo nas doses mais
baixas e na dose O do produto.

A elevação da altura de inserção da primeira vagem pelo tamanho da semente
foi também observada por Costa et al. (1973) e Silva et al.

A altura média atingida pela planta com as doses de O e 150 g/ha de metribu-
zin foi de 49 em, não sendo atingido o limite mínimo exigido pelo uso de máquinas
na colheita dessa cultura. Essa redução no crescimento da planta é explicada pela
competição das plantas daninhas com a cultura (Tabela 2).

Observa-se na Tabela 6 que, com as doses O, 150 e 300 g/ha, não houve efeito
significativo para tamanho de sementes. A partir de 450 g/ha do produto, verifica-se
que as plantas provenientes das sementes do tamanho 10 apresentaram menor pro-
dução de grãos que as plantas originárias das sementes dos tamanhos 13 e 15, as
quais não diferiram entre si.

o aumento das doses de metribuzin até 300 glha aumentou a produção de
grãos para os três tamanhos de sementes. Não houve diferença entre as doses O e
150 g/ha para os tamanhos de sementes estudados.

A produção de grãos não foi aumentada pela elevação da dose de metribuzin
a partir de 300 g/ha.

Na Tabela 7, podem ser vistos os efeitos do controle e das doses de metribu-
zin sobre a produção de grãos de soja, em kg/ha,

Com as doses O e 150 g/ha, a produção com controle mecânico foi superior à
do controle químico. A partir de 300 g/ha do produto não houve' diferença entre
os dois tipos de controle. Com o controle mecânico, não houve diferença entre as

"doses de metribuzin. Com o controle químico, as produções apresentadas pelas do-
ses O e 150 g/ha do produto não diferiram entre si, mas foram inferiores às produ-
ções apresentadas pelas demais doses, que também não diferiram entre si.
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TABELA 6. Efeitos das doses Ig/ha) de metribuzin e dos tamanhos das sementes sobre a pro-
dução de grãos de soja, em kglha.

Tamanhos das sementes'"
Doses

10 13 15

O 646,95 b A 676,78 b A 787,43 b A
150 626,74 b A 719,38 b A 749,43 b A
300 1150,79 a A 1280,65 a A 1306,41 a A
450 1125,24 a B 1336,00 a A 1311,09a A
600 1139,05 a B 1341,78 a A 1360,54 a A
750 1156,03 a B 1393,24 a A 1404,25 a A
900 1195,87 a B 1361,87 a A 1355,04 a A

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, para cada coluna, e maiúscula, para cada linha,
não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey .

.• Sementes retidas nas peneiras 10/64" x 3/4",13/64" x 3/4" e 15/64" x 3/4", respectiva-
mente,

fABELA 7. Efeitos do controle e das doses Ig/ha) de metribuzin sobre a produção de grilos de
soja, em kg/ha.

Controle

Doses
M'ecânico Químico

O 1310,67 a A 181,68b B

150 1146,65 a A 280,38 b B

300 1207,95 a A 1283,95 a A

450 1258,45 a A 1256,43 a A

600 1264,33 a A 1296,59 a A

750 1319,12 a A 1316,57 a A

900 1274,96 a A 1333,56 a A

Médias seguidas da mesma letra minúscula, para cada coluna, e maiúscula, para cada linha, não
diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey,

São mostrados, na Tabela 8, os efeitos do controle e dos tamanhos da semen-
te sobre a produção de grãos de soja, em kg/ha. Tanto com o controle mecânico
quanto com o controle químico, as plantas provenientes das sementes do tamanho
10 produziram menos que as plantas originárias das sementes dos tamanhos 13 e 15,
cujas produções não diferiram entre si.

A produção de grãos para o controle mecânico foi maior que a produção de
grãos para o controle químico para todos os tamanhos de semente.
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TABELA 8. Efeitos do controle e dos tamanhos das sementes sobre a produção de grãos de so-
ja, em kg/ha.

Tamanhos das sementes·
Controles

10 13 15

Mecânico 1085,81 a B 1304,09 a A 1337,36 a A
Qufmico 927,42 b B 1012,96 b A 1039,47 b A

As médias seguidas da mesma letra minúscula, para cada coluna, e maiúscula, para cada linha,
não diferem entre si, ao n['/el de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey .

.•• Sementes retidas nas peneiras 10/64" x 314", 13/64" x 314" e 15/64" x 314", respectiva-
mente.

A não-eliminação das plantas daninhas reduziu aproximadamente 86% da pro-
dução de grãos (Tabela 7).

Analisando os efeitos do controle mecânico sobre a produção de grãos de so-
ja, nota-se que a plantas de soja provenientes dos diferentes tamanhos de semente
toleram as doses de metribuzin utilizadas neste trabalho.

o fato de sementes pequenas originarem plantas menos produtivas que as
plantas oriundas de sementes médias e grandes está de acordo com vários autores
(Burris 1973, Costa et alo 1973 e Silva et al.). Para aumentar a produção de soja,
Burris (1973) recomenda eliminar as sementes pequenas dos lotes de sementes.

As produções relativamente baixas registradas neste experimento foram cau-
sadas, provavelmente, por um longo período de estiagem durante as fases de flora-
ção e enchimento de vagens (Fig. 1)_

Essa estiagem ocorreu em todo o Estado de Minas Gerais naquele ano, o que
causou a redução de 1% para 0,84% da contribuição mineira à produção nacional de
soja (Soja ... 1978)

Os fatores estudados não atuaram sobre o stand final. Isso mostra que a dose
máxima de metribuzin estudada não causou a morte de plantas oriundas de semen-
te de todos os três tamanhos estudados.

A maior tolerância da soja ao metribuzin (Tabela 7) deve estar relacionada
com a lixiviação e metabolização do produto nas condições de campo. A lixiviação
do produto nesse experimento foi conseqüência de fortes chuvas que ocorreram
logo após sua aplicação. Maior lurninosidade apresentada no campo pode ter contri-
buído para uma maior tolerância da planta ao produto.'O efeito da luminosidade
sobre a tolerância da planta ao produto está relacionado com a maior taxa fotos-
sintética da planta, promovendo sínteses de substâncias necessárias ao processo de
metabolízação do produto.
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A não-diferença de tolerância das plantas provenientes dos diferentes tama-
nhos de sementes pode ter ocorrido em razão de não ter sido atingido seu limite de
tolerância e também de maior variabilidade das condições do ambiente, tais como:
luz, temperatura e umidade.

RESUMO E CONCLUSOES

Com o objetivo de avaliar a tolerância de soja (Glycine max (L.) Merr.), varie-
dade UFV-1, ao metribuzin e a sua eficiência no controle de plantas daninhas, foi
instalado um experimento de campo em Ponte Nova, Minas Gerais, em 1976.

O experimento foi instalado, num podzólico Vermelho-Amarelo, fase terraço,
franco-argílo-arenoso, com 2,17% de matéria orgânica.

Os fatores estudados foram os seguintes: sete doses de metribuzin: 0, 150,
300, 450, 600, 750 e 900 g/ha, sendo cada uma delas capinadas ou não quinzenal-
mente e três tamanhos de sementes de soja, classificadas nas peneiras de 10/64" x
3/4",13/64" x 3/4" e 15/64" x 3/4".

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em ar-
ranjo fatorial de 2 x 3 x 7, com quatro repetições.

Na avaliação dos tratamentos foram considerados o controle das plantas da-
ninhas feito aos 30 e 60 dias após a aplicação do produto, a altura de inserção da
primeira vagem e da planta, o stand final e a produção de grãos.

O metribuzin mostrou-se eficiente no controle das seguintes espécies de plan-
tas daninhas: picão-do-norte (Galinsoga ciliata L.), capim-amargoso (Trichachne
insularis Nees.), capim-colchão (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.), erva-botão (Bidens
spp), capim-pé-de-galinha (Eleusine indica (L.) Gaerth).

Doses superiores a 450 g do i.a. do produto/ha contribuíram pouco para o
aumento do controle das plantas daninhas.

O metribuzin não foi tóxico à cultura até a dose máxima estudada (900 g do
i.a./ha), em condições de campo.

A competição das plantas daninhas com a cultura de soja pelos fatores de
crescimento e produção eleva a altura de inserção da primeira vagem, reduz a altura
da planta e sua produção de grãos.

A não-eliminação das plantas daninhas reduziu a produção de grãos de soja
em aproximadamente 86%.
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SUMMARV AND CONCLUSIONS

The efficiency of metribuzin as a herbicide for weeds in soybeans was exami-
ned at rates from o to 900 grams/ha. The effect of weeding and three sizes of beans
were also studied in the 2 x 3 x 7 factorial experiment with four replications.

Weed control was measured at 30 and 60 days after application. The effect on
the soybeans was assessed also by the hight of the first pods, plant height and yield.

Metribuzin controlled picão-do-norte (Galinsoga ciliata L.), capim-amargoso
(Trichachne insularis Nees.), capim-colchão (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.), erva-
-botão (Bidens spp), capim-pé-de-galinha (Eleusine indica L.) Gaerth) efficiently
at 450 g/ha. The was no advantage of higher application rates. Soybeans were
unaffected -even at 900 g/ha and therefore there were observed no differences in
tolerance due to seed size.

Weeds is control plots seriously affected the growth of the soybeans, raised
the height of the lowest pods and reduced yields by 86%.
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HERBICIDAS DESSSECANTES E RESIDUAIS
NA SEMEADURA DIRETA DA SOJA

E. veu':
G.G. Davis2

A.L. Cerdeira!
A.N. Chehata '

RESUMO - Três experimentos com a cultura da soja em semeadura direta foram de-
lineados em blocos ao acaso, com quatro repetições e conduzidos com a semeadeira
do tipo enxada rotativa, nos locais de Londrina e Cambé, PR, durante os anos de
1976 a 1979. O objetivo destes experimentos foi avaliar os efeitos de dois sistemas
alternativos de aplicação de herbicidas dessecantes combinados com oito misturas
de herbicidas residuais, na semeadura direta da cultura da soja em sucessão com a
cultura do trigo Os resultados obtidos indicaram que: a) desse cante glyphosate, nas

1 EngC?AgrC?,Pesquisador <.IaEMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo, Caixa
Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.

2 EngC?Agr9, Pesquisador Convênio EMBRAPA/USAID (University of Wisconsin), Caixa Postal
1061, CEP 86100, Londrina, PR.

3 EngC?AgrC?,Pesquisador da Herbitécnica - Defensivos Agrfcolas Ltda, CEP 86100, Londrina,
PR.
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condições de alta infestação e predominância de gramíneas, tende a apresentar me-
lhor resultado de controle de plantas daninhas e rendimento da soja que as misturas
paraquat + 2,4-D arnina e paraquat + diquat; b) as misturas de metribuzin (controle
de folhas largas) com os herbicidas residuais graminicidas como oryzalin, alach1or,
metolach1or e pendímenthalín, apresentaram os melhores resultados no controle
das plantas daninhas infestantes. As principais plantas daninhas que ocorreram na
fase de pré-semeadura foram: Brachiaria plantaginea, Bidens pilosa, Euphorbia hete-
rophylla, Sida spp., Galinsoga parviflora, Sonchus oleraceus, Senecio brasiliensis e
Amaranthus spp. Em pós-semeadura infestaram principalmente as três primeiras es-
pécies citadas e de modo mais restrito, Sida sp. e Commelina virginica.

Os herbicidas residuais, em áreas de alta infestação com predominância de
gramíneas, dessecadas previamente, proporcionaram resultados muito bons e possi-
bilitaram a obtenção de rendimentos máximos.

A semeadura direta da soja em áreas precedidas ou não pela cultura do trigo
não evidenciou diferenças nos resultados do sistema. O uso de maiores doses dos
herbicidas graminicidas, para solo argiloso, não melhorou os resultados finais de
rendimento.

DESICCANT AND RESIDUAL HERBICIDES IN NO TI LLAGE SOYBEAN

ABSTRACT - Three experiments with soybeans in no-till planting were conducted
at Londrina and Cambé, PR, from 1976 to 1979. The experimental design was
randomized complete blocks with four replications. Soybeans were planted with a
roto-tiller type fourrow planter. The objective of these experiments was to evaluate
two alternative systems of applying desiccant herbicides in combination with eight
mixtures of residual herbicides in the no-ti 11 system for soybeans planted after
wheat. The results indicated that: a) desiccation with glyphosate, or with paraquat,
with surfactant, evolving the two applications of paraquat + 2,4-D amine and
paraquat + diquat, showed a small advantage in favor of glyphosate for the weed
control and yield, when there is high incidence and predominance of grasses; b)
the residual herbicides oryzalin, alachlor, metolachlor and pendimethalin, each
mixed with metribuzin for broadleaf control, showed the best results for weed
control. The invading species at the pre-planting stage were 8rachiaria plantaginea,
Bidens pitose, Euphorbia heterophy/la, Sida sp., Galinsoga parviflora, Sonchus
oleraceus, Senecio brasiliensis and Amaranthus spp. After planting, the predominant
weeds were the first three cited above and the less frequent ones were Sida sp.
and Commelina virginica.

Application of effective desiccants plus residual herbicides in areas infested
mainly with grasses at advanced stage of growth, produced very good control and
excellent crop vields. There were no differences in resu Its for no-ti 11 planting
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between wheat-soybeans and soybeans-soybeans. Grasskiller herbicides at higher
doses than commonly used on heavy soils in conventional planting, did not improve
weed control or soybean yield.

INTRODUÇÃO

Segundo Ramos (1976), as pesquisas com semeadura direta no Paraná micia-
ram-se em 1971. em Londrina e em Ponta Grossa, com as culturas de trigo e soja.
No seu trabalho o autor apresenta vária considerações sobre o sistema, abordando
resultados obtidos em outros países e no Brasil.

Estima-se no período agrícola 78/79.40.000 ha (aprox. 2%) de terras no Para-
ná, 12.000 ha no Rio Grande do Sul e outros 2.000 ha envolvendo São Paulo e ou-
tros Estados que foram cultivados usando tal sistema de cultivo. Nos Estados Unidos,
segundo Lessiter (1979), esta prática representa 2,5% da área cultivada, sendo bas-
tante representativa em alguns Estados, envolvendo as culturas de milho e soja. Em
outros cereais de grãos pequenos como sorgo e algodão, e também na renovação de
pastagens, tal prática é utilizada.

Grande número de espécies de plantas daninhas, grau de infestação e desen-
volvimento são de ocorrência comum nas áreas que ficam em pousio anterior à
semeadura direta da soja no Norte do Paraná.

Na região mais ao Sul do Estado, o intervalo de tempo é restrito, ocorrendo
uma situação de infestação de menor intensidade. Guedes (1977) observou que a
manutenção de palha de trigo sobre o solo reduziu a reinfestação da planta daninha
na cultura da soja e que a palha pode proporcionar maior ou menor interceptação
dos herbicidas pré-ernergentes e influir na eficiência do controle.

Ramos (1976), em Ponta Grossa, usando glyphosate obteve excelentes resul-
tados no controle de plantas daninhas. Comparando o controle em pré e pós-emer-
gência, o segundo mostrou-se mais eficiente. A Brachiaria plantaginea foi bem con-
trolada com diclofop, enquanto que Bidens pilosa e Silda sp, com bentazon. Gazziero
(1977) também obteve resultados muito bons de controle com uma aplicação de
glyphosate 1,2 kg/ha, feita 12 dias antes da semeadura, sendo superior à aplicação
de paraquat 0.30 kg/ha + diquat 0,56 kg/ga, feita cinco dias antes da semeadura. Os
resultados obtidos com os herbicidas residuais oryzalin ou metolachlor, ambos com
metribuzin, destacaram-se dos demais. As espécies de plantas daninhas predominan-
tes na fase de pré-semeadura foram espécies de folhas largas ;as espécies reinfestan-
tes foram B. plantaginea, B. pilosa e Sida sp. Guedes (1977), usando paraquat e
diquat, obteve bons resultados de controle das plantas daninhas reinfestantes com os
herbicidas residuais oryzalin + metribuzin. O controle destes em altas infestações
de B. plantaginea e Sida sp. em geral não foi bom. Lorenzi (1977) obteve desseca-
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ções igualmente eficientes com glyphosate ou com paraquat, 2,4-D e diquat. Os
herbicidas residuais oryzalin, metolachlor, alachlor e pendimethalin, todos com
metribuzin, apresentaram os melhores níveis de controle da infestação de plantas
daninhas.

VoU et alo (1979), num experimento conduzido em Bela Vista do Paraíso,
PR, obtiveram resultados apenas razoáveis para controle de plantas daninhas e ren-
dimentos de soja numa área que apresentava alto potencial de ínfestação, tanto de
espécies gramíneas como de folhas largas. A intensa infestação e maior desenvolvi-
mento das espécies de folhas largas, existentes por ocasião da aplicação de herbi-
cidas dessecantes antecedendo à semeadura da soja, proporcionaram posteriormente
uma intensa reinfestação de gramíneas, e também de Euphorbia heterophylla, que
não foram eficientemente controladas pelos herbicidas residuais.

O objetivo destes experimentos foi o de avaliar os efeitos de dois sistemas al-
ternativos de aplicação de herbicidas dessecantes, combinados com misturas de her-
bicidas residuais, na semeadura direta da cultura da soja, em sucessão com a do
trigo.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante o período de 1976 a 1979 foram instalados três experimentos de
semeadura direta. O primeirofoi instalado em Londrina e os dois seguintes em Cam-
bé, ambos no Norte do Paraná. Os solos pertencem à unidade de mapeamento La-
tossolo Roxo Distrófico, com 84 e 76% de argila e 2,8 e 3% de matéria orgânica,
respectivamente.

Os delineamentos experimentais foram todos em blocos ao acaso, parcelas
divididas e 'quatro repetições. As pare-Ias principais foram constituídas por dois
tratamentos com herbicidas dessecantes as subparcelas, por oito tratamentos com
combinações de herbicidas residuais e duas testemunhas com aplicações de herbici-
das dessecantes, apenas. Uma das testemunhas foi não-capinada, enquanto que a
outra já mantida sempre no limpo através de capinas manuais. Os herbicidas usados
podem ser visualizados na Tabela 2.. O tamanho das subparcelas foi de 4 x 10 m.
A área útil foi de 1 x 7 m.

No experimento conduzido em Londrina em 1976/77, a quantidade de pa-
lhas de trigo deixadas na superfície do solo, por ocasião da sua colheita, foi avalia-
da em 2.000 kg/ha. A área encontrava-se toda coberta pela ínfestação dominante de
granúneas como B. plantaginea, com altura de 20 a 25 em e pouca infestação de B.
pilosa, em fins de ciclo. Referências relacionadas com as espécies daninhas podem
ser visualizadas na Tabela 1. A semeadura da soja foi feita em 9/12/76, usando-se
a cv. Viçosa .. Em Cambé, no ano de 1977/78, a cultura do trigo não ficou estabele-
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cida, ficando a área em condições de pousio. Cerca de 90% da área estava coberta
por diferentes espécies de plantas daninhas. As duas espécies anteriormente citadas,
em graus de infestação semelhantes, representaram 70% da infestação presente. Os
30% restantes couberam às espécies como G. parviflora, E. heterophylla, Sida spp.,
S. oleraceus, S. brasiliensis, Amarantus, spp. Todas as espécies apresentaram-se com
desenvolvimento em torno de 25 em. A semeadura da soja foi feita em 3/11/77,
usando-se a cv. 'Paranã ' que apresentou má qualidade de semente. Neste mesmo
local, em 1978/79, a cultura da soja foi precedida pela cultura do trigo, que deixou
sobre a superfície do solo uma quantidade de palhas avaliada em 1.500 kg/ha. A in-
festação de plantas daninhas cobria cerca de 90% da superfície, cabendo 80% desta
infestação à presença de B. plantaginea com cerca de 15 em de altura. As demais
invasoras, espécies de folhas largas, eram B. pilosa, E. heterophylla, S. oleraceus,
L. virginicium, G. parviflora, todas com 5 a 6 em de altura e R. raphanistrum maior,
com flores e sementes. A semeadura da soja foi feita em 29/11/78, usando-se a cv.
Viçosa.

TABELA 1. Espécies daninhas encontradas nas âreas experimentais de semeadura direta de
soja. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Nome Clentífico Nome Comum

Amaranthus spp,
8idens pilosa L.
8rachiaria plantaginea (Linkl Hitch.
Commelina virginica L.
Euphorbia heterophylla L.
Galinsogaparviflora Gar ,
Lepidium virginicum L.
Raphanus raphanistrum L.
Senécio brasiliensis Lam.
Sida sp.
Senchus oleraceus L.

caruru
picão-preto
capim·marmelada
trapoeraba
amendoim-bravo
fazendeiro
rnastruço
nabo
maria-mole
guanxuma
serralha-verdadei ra

As aplicações dos herbicidas dessecantes nas parcelas principais foram execu-
tadas através de pulverizador de barra tratorizado. As aplicações dos herbicidas resi-
duais foram feitas com pulverizador costal a CO2, pulverizando uma faixa central
de 2 x 10 m. Foram usados bicos de pulverização do tipo teejet, 80.03 de jato em
leque, distanciados entre si de 0,50 m. A altura de pulverização foi mantida em tor-
no de 0,5 m sobre a superfície dominante de vegetação ou solo.

A pressão de pulverização foi mantida em torno de 2,81 kg/cm? , com vazão
variável de 300 a 350 l/ha de água.

Antecedendo à semeadura do trigo as áreas experimentais foram corrigidas
quanto a sua fertilidade, conforme tabelas de recomendação dos laboratórios de
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análise de solo, envolvendo a correção do solo e a adubação das culturas. o trigo foi
semeado pelo sistema convencional. A sua colheita mecanizada. foi anterior às ope-
rações de dessecação do sistema de semeadura direta da soja em cerca de um mês.
As palhas de trigo foram picadas e distribuídas uniformemente sobre a superfície
do solo pela colheitadeira,

TABELA 2. Herbicidas e surfactante usados nos experimentos de semeadura direta de soja.

EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Nome Comum Nome Qulmico

Alachlor

Oianap
(dinoseb + naptalan)

Oiquat
2,4-0 amina

Glyphosate

Linuron

Metolachlor

Metribuzin
Oryzalin
Paraquat

Pendimethal in
Su rfactante

2-cloro,2',S'-dietil-metoximetil-acetanilida

2-sec-butil-4,S-dinitrofenol +

sal s6dio do ácido N-'-naftilftalâmico

',' '-etileno-2,2-bipiridilio dibrometo
Sal dimetilamina do ácido 2,4-diclorofenoxiacético

N- (fosfonometi I )-gl ici na isopropi Iam ina

3-(3,4-diclorofenil )-l-metoxi-'-metil-uréia
2-eti I-S- (meti l-Nv'l-rneti 1-2-metox ieti I )-cloroacetan ilida

4-amino-S-t-butil-3-metiltio-' ;2,4-triazina-5-(4H I-ene

3,5-dinitro-N, N-dipropi Isu Ifan ilamida

',' '-dimetil-4,4'-dipiridilio dicloreto
N-(1-etilpropil )-3,4-dimetil-2 ,S-dinitrobenzanamina

Carbox i l-meti I-fosfato-po I igl icol-éter

As operações de semeadura e adubação de manutenção da soja foram execu-
tadas com a semeadeira direta do tipo enxada rotativa, de marca FNI-Rotacaster,
de quatro linhas, distanciadas entre si de 0,51 m. A densidade de semeadura foi em
tomo de 30 sementes por metro linear, resultando em 17 a 25 plantas úteis. As se-
mentes foram inoculadas com Rhyzobium. A profundidade de semeadura variou
de 5 a 7 em.

Os tratamentos foram avaliados visualmente quanto à fitotoxidade dos her-
bicidas, ou melhor sanidade da cultura, eficiência no controle de grarníneas e folhas
largas, e determinados os seus efeitos sobre o rendimento da cultura. As avaliações
visuais foram baseadas na escala ALAM (Asociación Latino-Americana de Malezas),
cuja nota mínima l(um) corresponde a 040% de controle de plantas daninhas e a
máxima fitotoxicidade causada à cultura, devido aos tratamentos com herbicidas;
a nota máxima 6 (seis) corresponde a 90-100% de controle de plantas normais.

O controle de pragas foi feito em duas ou três opotunidades, contra lagartas
e percevejos, usando-se o inseticida à base de monocrotofós.

A colheita da soja madura foi executada manualmente com foices. Os expe-
rimentos foram analisados estatisticamente como experimentos distintos em rela-
ção a cada tratamento de dessecação. Em 1978/79 ,os tratamentos alachlor + linuron,
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alachlor + dianap e apenas metribuzin, foram excluídos do experimento. Isto PO\·

sibilitou estabelecer tratamentos com distintas doses para os herbicidas residuais
graminicidas, em função da presença dos restos culturais da cultura do trigo. As
diferenças entre as médias dos tratamentos foram submetidas ao testc-F S% c .
após, ao teste Duncan 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimento de Londrina - 1976/77

Os resultados deste experimento são apresentados na Tabela 3. :\\ :1\ ;liI:I\;()l"
visuais de sanidade da cultura indicaram mvcis de sunidudc que earal·tl'III:iIlI plunt a-.
sem problemas de fitotoxidade.

TABELA 3. Efeitos de herbicidas dessecantes e residuais em semeadura direta da soja, sobre a sanidade da cultura e rendimento
de grãos, 8 no controle de plantas daninhas, observados em londrina, PR. 11976/77). EMBRAPA·CNPSo. Londrina,
PR.1981.

Épocas e Senioade'' Rendimento
Tratamentos i.a. Modo de (aos

Avaliação visual de controle (%1 de grãos
(kg/hal aplicação 33 diasl laos 33 diasl Ikg/hal

Herbicidas dessecarrtes
AI gJyphosate 1,44 13 d.a.sb
811. paraquat + 0,30

2,4·0 amina + 1,08
surfactante 0,2% 17 d.a.s.

2. paraquat + 0,20
diquat + 0,38
surfactante 0,2% 07 d.a.s.

Gramfneas Folhas largas
Herbicidas residuais IAI IBI (AI IBI (AI (B) IAI (BI

alachlor + 3,02
metribuin 0,49 PEc 5,5 6,0 89 ad 90 a 99 a 98 a 1472 a 1505 a
alachlor + 3,02
linuron 1,00 PE 5,7 6,0 89 a 88 ab 74 b 82 b 1459 a 1484 a
oryzalin + 1,12
metribuzin 0,49 PE 5,7 5,5 96 a 96 a 99 a 98a 1615 a 1399 a
oryzalin + 1,50
metribuzin 0,49 PE 5,2 5,7 99 a 96 a 99 a 99 a 1544 a 1514 a
metolachlor + 2,52
metribuzin 0,49 PE 5,8 6,0 92 a 95 a 95 a 99 a 1605 a 1519 a
pendimethalin 1,65
metribuzin 0,49 PE 5,5 5,5 98 a 95 a 99 a 96 a 1350 a 1498a
alachlor + 3,02
dianap 3,40 PE 5,8 6,0 98 a 81 b 92 a 81 b 1439 a 1218 ab
metribuzin 0,70 PE 5,8 5,7 97 a 81 b 93. 99 a 1469. 1562 a
Médias 5,6 5,8 95 90 94 94 1494 1462
testemunha capinada 6,0 6,0 100 a 100 a 100 a 100 a 1534 a 1464 a
testemunha não-capinada 5,5 6,0 50 b 50 c 50 c 50 c 918 b 987 b
C.V. % 6,3 8,9 8,3 4,1 9,5 10,3

a SIstema ALAM; nfvel B = ausência de injúrias.

b d.a.s. z: dias antes da semeadura.

c PE = ore-ernerçêncta.

d Em cada coluna, médias seguidas pelas mesma letras não diferem entre si pelo teste Duncan 5%.
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