
As avaliações visuais de controle de plantas daninhas indicaram que o trata-
mento alachlor + dianap, Com paraquat, comparado com a testemunha capinada
e demais tratamentos herbicidas, apresentou menor controle de gramíneas, como B.
plantaginea, e de folhas largas, como B. pilosa. Por sua vez, metribuzin com
paraquat, apresentou menor controle apenas para, B. plantaginea e alachlor + linuron
de B. pilosa, de modo mais acentuado quando utilizado com o dessecante glyphosa-
te.

Os rendimentos de grãos dos tratamentos com os herbicidas residuais foram
semelhantes às respectivas testemunhas capinadas de cada tratamento de desseca-
ção , sendo todos, no entanto, superiores às respectivas testemunhas não-capinadas,
com excessão de alachlor + dinap, com paraquat.

As médias dos tratamentos com glyphosate e com paraquat para sanidade,
controle e rendimento apresentaram semelhanças de comportamento. Os níveis
de sanidade foram excelentes, assim como também os de controle, de modo geral.

Experimento de Cambé - 1977/78

Os resultados deste experimento são apresentados na Tabela 4_ Menores níveis
de sanidade ocorreram com os tratamentos alachlor + linuron e alachlor + dianap.
Deve-se acrescer aos efeitos fitotóxicos, então causados por linuron e dianap, os
efeitos de competição das plantas daninhas com a cultura, isto em função de menor
nível de controle, destes tratamentos. Além disto, a cv. Paranã poderia ter sido afe-
tada em maior grau nestes tratamentos por ter apresentado má qualidade de semen-
tes. Nos demais tratamentos com metribuzin, ou com oryzalin, a cultura manifestou
sintomas visuais de fitotoxidade leves, o que possivelmente fez com que os rendi-
mentos tendessem a ser menores do que as respectivas testemunhas capinadas.

O controle de folhas largas, como de B. pilosa, e Sido sp., foi considerado
bom para quase todas as misturas com metribuzin, exceto com pendimenthalin'
quando teve sua eficiência diminída, sem afetar o rendimento significativamente.

Nesta área experimental, em que a semeadura direta da soja foi feita sob con-
dição anterior de pousio, houve uma grande infestação de plantas daninhas, com-
posta de variadas espécies, como: E. sonchifolia, S. brasiliensis, L. virginicum, B.
raphanistrum e Amaranthus spp., com grande desenvolvimento vegetativo. Tais
espécies foram dessecadas eficientemente e não apresentaram problemas de rein-
festação para a cultura. Outras como B. plantaginea e B. pilosa apresentaram proble-
mas de reinfestação. Espécies como Sido sp., E. heterophylla e C. virginica, com
menor desenvolvimento, apresentaram menores problemas de reinfestação.

As médias dos tratamentos dessecantes para sanidade, controle de granúneas
e rendimento indicaram tendências de melhores resultados para o dessecante gly-
phosate do que para paraquat, em função do melhor controle de B. plantaginea,
cosiderado excelente para glyphosate.
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TABELA 4. Ef~itos de herbicidas dessecantes e residuais em semeadura direta da soja. sobre a sanidade da cultura e rendimento
de grãos. e no controle de plantas daninhas, observados em Cambé, PR. 1977/78. EMBRAPA-CNPSo. Londrina,
PR.1981.

Épocas e Sanidade! Rendimento
Tratamentos i.a. Modo de (aos Avaliação visual de controle (%) de grãos

Ikg/hal aplicação 33 diasl
(aos 41 dias)

Ikg/hal

Herbicidas dessecantes
AI glyphosate 1,44 10 d.a.s.2

Bll. paraquat i- 0,30
2,4-0 amina i- 1,OB
surfactante 0,2% 20 d.a.s.

2. paraquat + 0,20
diquat i- 0,38
surtactan te 0,2% 03 d.a.s.

Gramlneas Folhas largas
Herbicidas residuais IAI IBI IAI 181 IAI 181 IAI 181

alachlor i- 2,88
metribuin 0,49 PE3 6,0 6,0 94 a4 82 abcd 72bc 70 b 2067 a 1947 a
alachlor i- 2,88
linuron 1,00 PE 5,3 4,3 89 a 96 ab Oe 20 d 642 b 928 bc
oryzalin + 1,12
metribuzin 0,49 PE 6,0 5,0 98 a 98 ab 79 b 75 b 1983 a 2078 a
oryzalin i- 1,50
metribuzin 0,49 PE 5,5 5,5 99 a 74 bcd 72bc 65 bc 1682 a 1631 ab
metolachlor i- 2,52
metribuzin 0,49 PE 5,5 5,0 99 a 48 e 75 b 64 bc 1985 a 1010 bc
pendirne thalin + 1.75

metribuzin 0,49 PE 5,5 6,0 98 a 81 abc 62 c 60 c 1804 a 1696 ab
alachlor .•. 2,88
dianap 3,40 PE 5,0 4,5 99 a 55 de 59 d 54 c 1024 b 748 c
metribuzin 0,70 PE 6,0 5,0 95 a 68 cde 71 bc 69 b 1861. 1691 ab
Médias 5,6 5,2 97 75 61 60 1631 1466
testemunha capinada 6,0 6,0 100 a 100 a 100 a 100 a 2261 a 2267 a
testemunha não-capinada 4,5 4,5 40 b 40 f 40 e 40 d 456 b 377 c
C.V. % 3,6 21,9 10,5 15,0 28,0 36,4

Sistema ALAM; nível 6 .: ausência de injúrias.

d.a.s = dias antes da semeadura.

PE :: pré-emergência.

Em cada coluna, médias seguidas pelas mesma letras não diferem entre si pelo teste Ouncan 5%.

Experimento de Cambé - 1978/79

Os resultados deste experimen to são apresentados na Tabela 5, Não foram
observados maiores efeitos fitotóxicos causados pelas maiores doses dos respectivos
herbicidas graminicidas, ou por efeitos de metribuzin .

Diferentes combinações de herbicidas residuais, envolvendo distintas doses
de herbicidas graminicidas, não apresentaram diferenças significativas entre as suas
médias para controle de gramíneas, como B, plantaginea, em ambos o.s tratamentos
dessecantes. Todos estes, no entanto, foram inferiores à testemunha não-capinada.
O controle de folhas largas, citando-se as espécies B. pilosa, C. virginica e E. hetero-
phylla (sem controle), tiveram semelhante comportamento com glyphosate. Por
outro lado, com paraquat, tudo indica não ter havido controle pelos herbicidas
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residuais, uma vez que os melhores níveis de controle parecem ser resultantes da
competição e provocada pelo mau controle das gramíneas, conforme indica a teste-
munha não-capinada,
TABELA 5. Efeitos de herbicidas dessecantes, residuais e p6s-emergentes em semeadura direta da soja, sobre a sanidade da

cultura e rendimento de grãos, e no controle de plantas daninhas, observados em Cambé. PR. 1978/79. EMBRAPA·
CNPSo. Londrina, PR. 1981,

Épocas e Sanidade Rendimento
Tratamentos i.a. Modo de (aos

Avaliação visual de controle t%l
de grãos

Ikg/hal
aplicação 34 dias) (aos 34 dias)

Ikg/hal

Herbicidas dessecantes
AI glyphosate 1.44 42 o.e.s.?
BI 1. paraquat + 0,30

2,4-0 amina + 1,08
surfactanteb 0,2% 50 d.a.s ,

2. paraquat -T 0,30
diquat + 0,38
surfactante 0,2% 35 d.a.s.

Gramfneas Folhas largas
Herbicidas residuais IAI IBI IAI IBI IAI IBI IAI IBI

alachlor + 2,88
metribuin 0,49 PEd 6,0 5,8 86 t>9 40 bcd 65 bc 84 a 2064 ab 739 bcd
alachlor + 3,84
metribuzin 0,49 PE 5,5 5,5 76 bc 48 bcd 71 b 84 a 1589 bc 1053 bcd
oryzalin + 1,12
metribuzin 0,49 PE 6,0 5,8 76 c 56b 60 bcd 59 b 1734 abc 1010 bcd
oryzalin + 1,50
metribuzin 0,49 PE 6,0 5,5 80 bc 65 b 61 bcd 56 b 2205 a 1409 abc
pendimethalin 1,50
metolachlor 0.49 PE 6,0 5,0 85 b 40 bcd 62 bcd 54 b 1942 abc 518 d
pendimethalin + 2,00
metribuzin 0,49 PE 5,2 5,0 84 b 70 b 54 b 48 b 1919 abc 1238 bcd
metolachlor + 2,52
metribuzin 0,49 PE 6,0 5,8 88 b 52 bc 50 cd 85 a 2149 a 1561 ab
metolachlor + 3,24
metribuzin 0,49 PE 6,0 6,0 76 bc 61 b 62 bcd 70 ab 1788 abc 1200 bcd
Médias 5,8 5,6 81 54 61 68 1924 1091
diclofop e 1,26 PÓS-A T"
bentazon 0,72 PÓS,ATf 5,5 5,2 88 b 25 cd 58 bcd 95 a 1999 ab 605 d
testemunha capinada 6,0 5,8 100 a 100 a 100 a 100 a 2199 a 2047 a
testemunha não-capinada 6,0 5,8 69 c 20 d 48 d 70 ab 1464 c 621 cd
C.V. % 8,7 35,9 16,2 27,6 15,4 45,9

a Sistema ALAM; nfve! 6 = ausência de injúrias.

b Reaplicação de paraquat 0,40 kg/ha + 2,4-01,08 kg/ha + surfactan te 0,2%, 02 d.a.s.

c d.a.s. = dias antes da semeadura.

d PE = pré-emergêneia.

e PÓS-AT = pós-emergência, área total, aos 28 dias do cilco. B. plantaginea em (Al 8 em de altura e 5% de infestação, em (Bl 15
a 20 cm de altura de 30% de infestação.

f PÓS-AT = aos 19 dias do ciclo. C virginica, 2 a 3 folhas e afilhos; B. pilosa, 2 folhas.

9 Em cada coluna, médias seguidas pelas mesma letras não diferem entre si pelo teste Duncan 5%.

Os rendimentos de grãos dos tratamentos com glyphosate e herbicidas resi-
duas não diferiram da testemunha capinada, sendo, no entanto, superiores à não-
-capinada, Entre os tratamentos com paraquat, apenas metolachlor e oryzalin,
ambos com metribuzin, foram semelhantes à testemunha capinada, Não houve dife-
renças significativas entre as distintas doses herbicidas graminicidas, em ambos os
tratamentos dessecantes. No entanto, houve uma tendência de melhores rendimen-
tos nas maiores doses, com paraquat. Este tratamento teve suas aplicações e, por
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consequinte, o seu controle prejudicado por um longo período de falta de chuvas,
de cerca de 25 dias, que antecedeu a sua primeira aplicação. Ao contrário, a aplica-
ção de glyphosate foi precedida por uma intensa chuva no dia anterior. Ao persistir
a falta de chuvas na semeadura houve um atraso por 30 dias. Isto porporcionou
uma certa reinfestação de gramíneas, como de B. plantaginea, e intensa reinfestação
de folhas largas, como de E. heterophylla, de C virginica e B. pilosa. Uma reaplica-
ção de paraquat + 2,4-D arnina, dois dias antes do plantio, sobre ambos os tratamen-
tos dessecantes, eliminou a reinfestação de folhas largas, não eliminando a de gramí-
neas, por motivo desconhecido.

o tratamento adicional de glyphosate com os herbicidas pós-emergentes
proporcionou resultados semelhantes aos obtidos pelos herbicidas residuais; com
paraquat os resultados foram ruins em função do problema de dessecação ocorrido.

Os dados de rendimento destes experimentos estão a indicar que nas condi-
ções de altas infestações, com predominância de gramíneas bem desenvolvidas,
os resultados podem ser muito bons e até excelentes com rendimentos semelhantes
às testemunhas desde que tenham sido feitas dessecações eficientes e se use combi-
nações adequadas de herbicidas para controlar as reinfestações após o plantio. VolI
et alo (1979) obtiveram resultados menos satisfatórios para semelhantes tratamen-
tos numa área que apresentava alta infestação de gramíneas e folhas largas, cuja
infestação predominante por ocasião da dessecação era de folhas largas.

O que se tem observado desde então é que, por uma questão de competição,
uma espécie de gramínea como B. plantaginea acaba germinando intensamente mais
tarde, após a instalação da cultura. Isto faz com que uma grande quantidade de se-
mentes escapem à ação dos herbicidas dessecantes e também dos residuais, já que
uma partes destes é interceptada pelos restos de cultura anterior e vegetação desse-
cada. Por outro lado, tem-se observado que as principais perdas de rendimento são
devidas às competições da cultura com gramíneas. Destes fatos infere-se que por
ocasião da dessecação é preferível uma infesfação predominante de gramíneas, com
maior desenvolvimento, o que nos sugere a existência de menor infestação de fo-
lhas largas, e, ainda, sugere a sua eliminação parcial por herbicidas de contato, fa-
zendo com que se tomem uma adequada cobertura morta para o solo. Isto, segundo
Guedes (1977), ajuda também a controlar a reinfestação. Estes fatos parecem justi-
ficar os bons resultados então alcançados nestes experimentos com o uso dos herbi-
cidas residuais.

Os tratamentos dessecantes têm mostrado certa similaridade e comportamen-
to nos resultados obtidos. No entanto, com glyphosate houve sempre uma tendên-
cia de obtenção de melhores resultados de controle de gramíneas do que com
paraquat, em áreas de grandes infestações e predominância de gramíneas. Os herbici-
das graminicidas como oryzalin, alach1or, metolach1or e pendimethalin, combinados
com metribuzin, este indicado para o controle de folhas largas, têm apresentado
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resultados fmais muito bons. Lorenzi (1977) obteve resultados semelhantes. Guedes
(1977) obteve bons resultados dessecando com aplicações de paraquat e diquat
e usando os herbicidas residuais oryzalin + metribuzin. Ramos (1976), obteve me-
lhores resultados com uma aplicação de glyphosate do que com uma de paraquat +

diquat e, melhores resultados com os herbicidas de pós-emergência do que com her-
bicidas residuais. Comparativamente, no experimento instalado em Cambé em
1978/79, (Tabela 5) observa-se que o tratamento adicional de pós-emergência
comportou-se de modo semelhante aos melhores com herbicidas residuais, combina-
dos com glyphosate. Gazziero (1977) confirmou os resultados anteriores de Ramos
para glyphosate, numa área com predominância de folhas largas; tendo testado com-
binações de herbicidas residuais encontrou melhores resultados para os herbicidas
oryzalin e metolachlor, ambos com metribuzin, que também apresentaram bons
resultados nos experimentos em discussão.

CONCLUSÕES

Dessecações eficientes de plantas daninhas em área de altas infestações e
predominância de gramíneas, dessecadas num estágio mais desenvolvido, proporcio-
nam resultados ideais de controle para os herbicidas residuais e rendimentos máxi-
mos. Por outro lado, uma predominância de folhas largas por ocasião da dessecação
sugere uma posterior operação de dessecação aplicada contra espécies gramíneas que
aparecerão posteriormente.

Efeitos fitotóxicos mínimos dos herbicidas residuais podem causar pequenas
reduções não significativas nos rendimentos.

A semeadura direta da soja em áreas precedidas ou não pela cultura do trigo
não apresentaram diferenças notáveis nos resultados do sistema.

As dessecações com glyphosate tendem a apresentar melhor controle de gra-
míneas, em relação àquelas com paraquat, envolvendo aplicações seqüenciais de
paraquat + 2,4-D arnina e paraquat + diquat, apresentando resultados de rendimen-
tos semelhantes.

As combinações dos herbicidas residuais grarninicidas como royzalin, alachlor,
rnetolachlor e pendimenthalin, todos com metribuzin, para controle de folhas
largas, apresentaram os melhores resultados no controle das plantas daninhas reín-
festantes.

o uso de maior dose dos herbicidas grarninicidas não proporcionou melhores
rendimentos do que aquelas recomendadas para solos argilosos, em semeadura con-
vencional.
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INFLUENCIA ALELOpATICA DE CYPERUS ROTUNDUS
L. EM GLYCINE MAX (L.) MERRILL

M.F. da C. Gastal '
C.R. Casela'

RESUMO - Procurou-se verificar as influências de resíduos de órgãos subterrâneos
de Cyperus rotundus sobre o crescimento da soja. Para tanto, os resíduos desseca-
dos e moídos de órgãos subterrâneos de Cyperus rotundus foram misturados ao so-
lo em três proporções diferentes. Neste solo foi semeada soja e avaliadas a emergên-
cia, o peso seco das raízes e da parte aérea das plantas. Observou-se primeiramente
que o resíduo de cyperus rotundus prejudicou a emergência das plântulas de soja.
A análise dos valores de peso seco revelou que as plantas de soja cultivadas em solo
com resíduo de cyperus rotundus apresentaram menor peso seco da parte aérea e
menor peso seco do sistema radicular.

! Eng9 Agr9, EMBRAPA·UEPAE Pelotas, Caixa Postal 553,961 ao, Pelotas, RS.
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ALLELOPATHIC INFLUENCE OF CYPERUS ROTUNDUS
L. ON GLYCINE MAX (L.) MERRILL

ABSTRACT - An experiment was conducted under greenhouse conditions at
EMBRAPA Experimental Station of Pelotas, in order to evaluate the influence of
subterraneous parts of Cyperus rotundus L. on the development of soybean plants.
To accomplish this research, dried and milled parts of this weed were mixed with
soil in three different concentration's, and soybean seeds were showed in these soils.

The parameters studied were: counting of the emerged plants and dry weight
of the shoots and roots of soybean plants.

The results showed that the residues of subterraneous parts of cyperus rotun-
dus L. did aftected the emergency of soybean plants and the analysis of the plants
from soils treated with residues were showed that these plants weighted less than
that untreated soil.

INTRODUÇÃO

A alelopatia é o fenômeno pelo qual algumas espécies vegetais tem seu cresci-
mento e desenvolvimento influenciados por substâncias liberadas no ambiente por
elas próprias ou por outras espécies vegetais.

Segundo Garb (1961), o primeiro pesquisador a levantar a questão da ocor-
rência de inibidores de crescimento naturais foi De Candole, em 1832. O fenômeno,
entretanto, somente mereceu maior crédito um século após, quando vários pesquisa-
dores conseguiram comprovar a existência destas substâncias e o efeito delas nas
plantas.

Trabalhos como os de Patrick et alo (1963); de Garb (1961); de Lawrence &
Kilcher (1962); de Putnam & Duke (1 978} e de Klein & Miller (1980) demonstram
com bastante clareza as causas do fenômeno da alelopatia e estudam seus efeitos em
uma série grande de espécies vegetais. Alguns trabalhos como o de Massantini et aI.
(1977) que identificaram duas linhagens de soja capazes de controlar plantas dani-
nhas, abordam o aspecto positivo da alelopatia.

Umas das espécies estudadas com maior detalhe é cyperus rotundus L., tendo
sido comprovado o efeito negativo que provoca em várias espécies vegetais de inte-
resse econômico. Horowitz & Friedman (1971) verificaram que a germinação da ce-
vada, mustarda e algodão foi prejudicada em solos previamente infestados com cy-
perus rotundus e que a elongação da radícula de cevada foi inibida pelo extrato
etanólico do solo contaminado. Seus estudos mostraram que os inibidores são subs-
tâncias fenólicas. Em outro trabalho dos mesmos autores, Friedman & Horowitz
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(I971), foi determinado que a redução de crescimento causada em cevada por cype-
rus rotundus, Cynodon dactylon e Sorghum halepense é proporcional ao resíduo no
solo das espécies citadas e é mais intensa em solos pesados.

A alelopatia é um fenômeno biológico pouco estudado no Brasil e o presente
trabalho busca comprovar em nossas condições a ocorrência de efeitos alelopáticos
e despertar a atenção dos pesquisadores sobre a importância do fenômeno.

MATERIAL E MÉTODOS

As plantas de cyperus rotundus foram coletadas na área da UEPAE/Pelotas e,
após serem lavadas, retirou-se delas raízes e bulbos. Estes órgãos subterrâneos foram
dessecados em estufa com ventilação forçada por 24 horas a 700C. Após foram
moídos em moinho Wiley. O material moído foi misturado em solo de textura are-
nosa nas proporções de 0,1 %; 0,2%; 0,5%.

O experimento foi constituído por quatro tratamentos (solo com as três per-
centagens de resíduo e solo sem resíduo) repetidos seis vezes em esquema de blocos
completamente casualizados. As parcelas foram formadas por três vasos com 1 kg
de terra cada um.

A cultivar de soja utilizada foi a BR 3, cujas sementes possuíam 100% de per-
centagem de germinação. A semeadura da soja foi realizada com 10 sementes por
vaso, ou seja, 30 sementes por parcela. Foi realizado desbaste 14 dias após a semea-
dura, deixando-se 15 plantas por parcela.

A instalação do ensaio em casa de vegetação foi no dia nove de setembro de
1980 e a emergência deu-se em 14 de setembro.

Foram feitas três leituras de emergência nos dias 15,17 e 22 de setembro, res-
pectivamente.

A coleta das plantas realizou-se 42 dias após a emergência, utilizando-se 12
plantas por parcela.

As plantas foram retiradas inteiras dos vasos e, após lavadas, seccionadas na
altura do solo. A partir daí foi obtido o peso seco da parte aérea e o peso seco do
sistema radicular. Estes dados foram submetidos à análise estatística, aplicando-se o
teste de Duncan a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estão expostos na Tabela 1 e Tabela 2.
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TABELA 1. Peso seeo médio por parcela. em deeigrama. de raiz e parte aérea em
soja. Pelotas. 1980.

Tratamento Raiz Parte aérea

0.0% 30.0 a 84.7 a
0.1% 23,2 ab 74,8 a
0,2% 18,8 bc 73,2 a
0,5% 12.0 c 51,3 b

Obs.: Os valores seguidos das mesmas letras nas colunas não diferem significativa-
mente entre si pelo teste de Duncan a 5%.

TABELA 2. Número médio de plantas emergidas por parcela, em três datas de lei-
tura. Pelotas, 1981.

Tratamentos 1<;Ileitura 2<;1leitura 3<;1leitura

0,0% 24,1 24,3 26,7
0,1% 23,3 23,3 25,5
0,2% 22,3 22,7 24.7
0,5% 21,0 21,5 23,2

Como pode se verificar pela observação dos resultados, o resíduo de Cyperus
rotundus no solo prejudicou sensivelmente a emergência da soja. Os números relati-
vos à emergência, embora não submetidos à análise estatística, mostram uma in-
fluência progressiva da quantidade de resíduo presente no solo sobre a emergência
da soja.

Quanto ao peso seco da raiz e parte aérea, o maior efeito foi sobre a raiz,
onde as doses crescentes de resíduo causaram decréscimos sensíveis no peso seco.
O efeito sobre o peso seco da parte aérea foi menor, embora visualmente tenham
sido observadas diferenças entre os tratamentos no decorrer do experimento.

Do conjunto dos resultados pode-se concluir que os resíduos de cyperus 70-

tundus incorporados ao solo prejudicaram a emergência da soja e causaram signi-
ficativa redução no peso seco da raiz e no peso seco da parte aérea.
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PERfODO CRfTICO DE COMPETIÇAO DE UMA COMUNIDADE
NATURAL DE PLANTAS DANINHAS COM A CULTURA

DA SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL),
NO TRIANGULO MINEIRO

A.C. Maia1

A.M. de Hezende '
J.P. dei C. t.aca-Buendlaê

RESUMO· Com a finalidade de se conhecer o período crítico de competição entre
uma comunidade de plantas daninhas e a cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill),
foram instalados sete ensaios no período de 1976 a 1980, em solos LEm, LE e LV
de duas localidades da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas
Gerais. Os tratamentos foram: capinas até os 10, 20, 30, 40, 50 e 60 primeiros
dias após a emergência, durante todo o ciclo e capinas após os 10, 20, 30, 40, 50
~ 60 primeiros dias, e todo o ciclo sem capina.

1 Pesquisadorda EPAMIG - Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Postal 351, CEP 38100,
Belo Horizonte, MG.

2 Pesquisador da EPAMIG . Avenida Amazonas, 115, sala 617, CEP 30000, Belo Horizonte,
MG.
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Os resultados mostraram que a competição das plantas daninhas, com a cultu-
ra, quando não controladas, provocam 20% de perdas no rendimento. Em relação à
testemunha, mantida livre de competição durante todo o ciclo, o melhor rendimen-
to em termos absolutos, foi obtido quando se manteve a cultura livre de competição
durante os primeiros 40 dias após a emergência. Para as características agronômicas
(stand final, altura da planta e de inserção da primeira vagem, número de vagens/dez
plantas e peso de 100 sementes) não houve diferenças significativas entre os trata-
mentos estudados.

Os dados permitiram concluir que o período crítico de competição entre as
plantas daninhas e a soja foi até aos 40 dias após a emergência da soja.

CRITICAL PERIOD OF COMPETITION OF A NATURAL
COMMUNITY OF WEED PLANTS IN THE SOYBEAN CROP,

IN THE TRIANGULO MINEIRO

ABSTRACT - With the objective to study the critical periods of competrnon
between a weed community and a soybean crop (G/ycine max (L.) Merrilll, seven
trials were carried out from 1976 up to 1980 on different soil types in two places
(four in the Triângulo Mineiro and three in the Alto Paranaíba Region of Minas
Gerais State, Brazil. The treatments were "weed free" during the first 10, 20, 30,
40, 50, 60 first days after soybean emergence ano ali the cycle: and "weed
cornpetition" during the first 10,20,30,40,50,60 days and ali the cycle.

The results showed yelds losses of 20% when weeds were always present.
Compared to the check free of weeds during ali the cycle, the best yield was
obtained when soybean was kept free of weeds during the first fourty days after
emergence. Theere was no significant difference among treatments for the following
agronomic characteristics: final stand, height of plant and first pod, number of pods
per ten plants and weight of a hundred seeds.

INTRODUÇÃO

Ao se pensar num programa de controle de plantas daninhas numa cultura, é
de suma importância saber em que época ou período estas plantas daninhas apresen-
tam maior competição com a cultura. São diversos fatores que influenciam a com-
petição entre as plantas; um dos mais importantes é o tempo em que os indivíduos
permanecem juntos competindo entre si pelos fatores de crescimento do meio amo
biente: luz, umidade, nutrientes e gás carbônico (Blanco 1977).

Diversos autores no Brasil têm determinado o período crítico de competição
de plantas daninhas para várias culturas anuais, tendo-se observado que não ocor-
reram de forma similar. Isto é normal porque as condições de desenvolvimento em
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que foram conduzidos os ensaios, bem como as próprias cultivares utilizadas e as
composições específicas das comunidades infestantes são diferentes (Pitelli 1980).
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 1965, apontou perdas
anuais de 17% provocadas pelas plantas daninhas para a cultura da soja. Em expe-
rimentos realizados em Iowa (USA), as reduções foram da ordem de 10%, quando
a cultura competiu com Amaranthussp. Polygonum sp. e Abutilon thophrasti
(Staniforth & Weber, 1956a). Já Knake & Slife (1962), reportaram reduções na pro-
dução de 30%, quando a cultura da soja, competiu com Setaria [aberi. Na Georgia
(USA), a cultura apresentou redução de 75% no rendimento, quando competiu
com Xanthium pensylvanium, e Cyperus esculentus (Hanser et alo 1969). No Bra-
sil, para as condições de São Paulo, encontraram-se reduções na produção de soja,
da ordem de 90% do potencial, quando tinha uma população de plantas daninhas
com 47% de Eleusine indica e 35% de Digitaria sanguinalis, concorrendo com a
cultura. (Blanco et al. 1973) e de 42%, quando as plantas daninhas eram consti-
tuídas somente por espécies dicotiledôneas, na densidade de 112 índívíduos/rn? ,
(Blanco et alo 1979). Já no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, foi encon-
trada uma redução de 56% no rendimento de grãos provocado pela concorrência das
plantas daninhas (Fleck 1973).

A competição das plantas daninhas em condições de alta fertilidade geralmen-
te é maior, pelo seu crescimento e .conseqüente redução na produção da cultura
(Vengris et alo 1955). Estudos realizados com linhas isogênicas de soja, com e sem
inoculação, mostraram que quando as linhas competem com as plantas daninhas, a
produção é reduzida independentemente da fixação do nitrogênio (Staniforth
1962a). Quando a cultura da soja foi adubada com fertilizantes nitrogenados, no-
tou-se um maior crescimento das plantas daninhas, com conseqüente redução nos
rendimentos obtidos (Staniforth 1962b).

Quanto ao período crítico de competição, observou-se que a Setaria faberi,
provocou uma redução na produção de 27%, após três semanas iniciais de competi-
ção (Knake & Slife 1(165). Em geral, muitas plantas daninhas anuais competem com
a soja entre as três e seis semanas iniciais. Foi observado que 40 plantas de Amaran-
thus sp.por metro quadrado reduziu a produção de soja em 50%, sendo que a pre-
sença de uma planta por metro dentro da fileira reduziu a produção em 18% (Mo-
olani et alo 1964). A produção de soja, não foi reduzida quando foi controlada a
Brassica-sp.até três semanas iniciais da emergência da cultura (Berglund & Nalewaja
1971). A Ipomoea sp. reduziu a produção da soja por competição e provocou pro-
blemas na colheita mecânica. Wilson & Cole (1966), concluíram que esta espécie re-
duz a produção de soja em 25%, sendo que seu controle deve ser realizado até seis
ou oito semanas após a emergência da cultura, já que esta espécie continua sua ger-
minação durante todo o ciclo da cultura.

Quando não é realizado um bom controle das plantas daninhas, estas podem
prejudicar a colheita da soja, causando aumento do acamamento das plantas, como
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é o caso da Ipomoea sp. Entre vários estudos realizados nos EUA, geralmente a
maior competição tem sido observada durante quatro ou seis semanas após a emer-
gência da cultura. Geralmente os rendimentos não são reduzidos quando se reali-
za um adequado controle das plantas daninhas durante o período considerado
(McWhorter & Patterson 1980). No Rio Grande do Sul, encontrou-se um decrésci-
mo de 9 kg/ha no rendimento de grãos de soja, por dia de atraso, na eliminação da
concorrência provocada pelas plantas daninhas, a partir do 209 dia após a emergên-
cia da soja (Fleck 1973). Já em São Paulo, encontraram-se quedas no rendimento,
nos primeiros 30 dias após a emergência, e o período crítico de competição se si-
tuou entre os 30 e 45 dias após a emergência da cultura (Blanco et al. 1978).

Para se conhecer o período em que as plantas daninhas apresentam a maior
competição com a cultura da soja foi instalado o presente experimento a fim de
estabelecer um programa orientado e econômico para o seu controle.

MATERIAL E M!:TODOS

Os ensaios foram instalados na região do Triângulo Mineiro, na Fazenda Ex-
perimental de Uberaba, em 16/11/76,16/11/77,22/11/78 e 10/11/79 e na região
do Alto Paranaíba, Fazenda Experimental Rio Paranaíba em 06/12/77,17/11/78
e 10/11/79.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da análise química do solo dos
locais onde foram instalados os experimentos.

TABELA 1. Resultados das análises qulmicas dos solos onde foram instalados os experimentos.

Tipo pH A13+ eqmg/ Ca2+ + Mg2+ eqmg/ K+ P
Local Ano de em 100 cc 100 cc ppm ppm

solo água

Uberaba 76/77 LEm 6,3 0,1 2,8 55 8
Uberaba 77/78 LEm 5,8 0,1 1,6 19 2
Uberaba 78/79 LEm 6.4 0,1 2,6 37 14
Uberaba 79/80 LEm 5,8 0,2 1,5 55 18
R. Paranalba 77/78 LE 5,0 1,9 22 12
R. Parana lba 78/79 LVA 6,2 0,1 3,9 14 6
R. Paranalba 79/80 LVA 6,6 0,1 5,0 36 2

A adubação em Uberaba foi de 400 kg/ha da fórmula 2-20-10 de NPK em
todos os anos e em Rio Paranaíba foi de 350 e 400 kg/ha da fórmula 4-26-10 de
NPK em 1977 e 1978, respectivamente, e de 300 kg/ha da fórmula 2-32-15 de
NPK em 1979. Em 05/10/79 foi realizado uma calagem com calcário dolomíti-
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co de PRNT-69%, utilizando-se 1.300 kg/ha, a cerca de 20 em de profundidade,
incorporada com grade após quatro dias.

Foi utilizada a cultivar UFV-l com espaçamento de 0,6 m entre fileiras e
densidade de plantas calculada para ficar 25 plantas por metro linear após o des-
baste.

o delineamento experimental usado foi de blocos casualizados com 14 trata-
mentos, repetidos quatro vezes. As parcelas constituíram-se de seis fileiras de 5 m
de comprimento, sendo que para a área útil (4,8 m") consideraram-se as duas fileiras
centrais, eliminando-se 0,5 m em suas extremidades.

o controle de insetos foi realizado sempre que necessário, e os experimentos
foram mantidos em bom estado sanitário.

Os tratamentos foram os seguintes:

1. Testemunha com capina, livre de plantas daninhas até a colheita.

2. Livre de plantas daninhas durante os 10 primeiros dias, e depois com plan-
tas daninhas até a colheita.

3. Livre de plantas daninhas durante os 20 primeiros dias, e depois com plan-
tas daninhas até a colheita.

4. Livre de plantas daninhas durante os 30 primeiros dias, e depois com plan-
tas daninhas até a colheita.

5. Livre de plantas daninhas durante os 40 primeiros dias, e depois C0m plan-
tas daninhas até a colheita.

6. Livre de plantas daninhas durante os 50 primeiros dias, e depois com plan-
tas daninhas até a colheita.

7. Livre de plantas daninhas durante os 60 primeiros dias, e depois com plan-
tas daninhas até a colheita.

8. Testemunha sem capina, até a colheita.

9. Com plantas daninhas durante os 10 primeiros dias, e depois completamen-
te livre de plantas daninhas até a colheita.

10. Com plantas daninhas durante os 20 primeiros dias, e depois completa-
mente livre de plantas daninhas até a colheita.

11. Com plantas daninhas durante os 30 primeiros dias, e depois completa-
mente livre de plantas daninhas até a colheita.
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12. Com plantas daninhas durante os 40 primeiros dias, e depois completa-
mente livre de plantas daninhas até a colheita.

13. Com plantas daninhas durante os 50 primeiros dias, e depois completa-
mente livre de plantas daninhas até a colheita.

14. Com plantas daninhas durante os 60 primeiros dias, e depois completa-
mente livre de plantas daninhas até a colheita.

As precipitações pluviométricas observadas encontram-se na Tabela 2.

RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

As espécies daninhas que concorreram com a cultura em Uberaba foram as se-
guintes:

Altemanthera ficoidea (L.) R. Br. (apaga-fogo); Eleusine indica (L.) Gaertn
(capim pé-de-galinha); Digitaria sanguinalis (L.) Scop (capim colchão); Brachiaria
p/antaginea (Link) Hitch (capim marmelada); Cenchrus echinatus L. (Timbete);
COmmelina-sp.{trapoeraba); Richardia brasiliensis Gomez (poaia branca), Ageratum
conysoides L. (mentrasto); Sida rhombifolia L. (vassoura), e Cassia occidentalis L.
(matapasto) .

Em Rio Paranaíba, as seguintes espécies foram encontradas: Physalis angulata
(L.) (bucho de rã), Bidens pilosa (L.) (picão preto), Digitaria sanguinalis (L.) Scop
(capim colchão); Galinsoga parviflora Ca. (picão branco), Brachiaria plantaginea
(Link) Hitch (capim marmelada); Ipomoea sp. (corda de viola), Commelina sp
(trapoeraba), Amaranthus sp.( caruru) e Sonchus oleraceus (L.) (serralha).

Os dados de rendimento de grãos da soja encontram-se na Tabela 3. As análi-
ses da variância mostraram diferenças entre as épocas de competição estudadas em
ambas regiões, sendo que o rendimento foi maior quando se manteve a cultura li-
vre das plantas daninhas, por 40 dias, obtendo-se 2.432 kgjha de grãos em termos
absolutos, Verificou-se que a partir dos 40 dias após a emergência as plantas dani-
nhas não influenciaram o rendimento nas regiões estudadas (Fig. 1),

Os resultados mostraram que a competição total das plantas daninhas, no tra-
tamento sem controle relativo à testemunha, provocou 29% de perdas na produti-
vidade, Quando as plantas daninhas competiram somente nos 20 primeiros dias, as
perdas foram de 4% em relação ao tratamento em que as plantas daninhas foram
controladas, durante todo o ciclo da cultura. Estes resultados concordam com aque-
les obtidos por Blanco et alo 1978; Fleck, 1973; Mchorter & Patterson 1980 e
Knake & Slife 1965.
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TABELA 2. Totais das precipitações pluviométricas em mrn, observadas durante o ciclo da cultura.

Meses
Locais Anos Total

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Uberaba 1976/77 227,7 309,6 315,6 42,8 120,1 219,5 1235,3
Uberaba 1977/78 312,5 266,8 276,6 137,7 202,8 84,4 1280,8
Uberaba 1978/79 127,1 386,5 286,4 344,0 142,8 41,9 1328,7
Uberaba 1979/80 156,4 331,0 308,3 187,9 78,6 165,6 1227,8
Rio Paranafba 1977/78 123,0 347,0 289,0 99,0 78,5 936,5
Rio Parana(ba 1978/79 157,5 330,0 218,5 291,5 105,0 72,0 1174,5
Rio Paranarba 1979/80 41,0 128,0 460,0 198,5 84,0 111,0 1022,5



TABELA 3. Resultados médios obtidos no ensaio de épocas criticas de competição de plantas daninhas com a cultura da soja
(G/ycine max (L.) Merrill), no Triângulo Mineiro, nos anos agrlcolas de 1976/77a 1979/80.

Tratamentos Rendimento Altura da Altura da 1!1 NC?de vagens/ Pesode 100 stand
(kg/ha) planta (em) vagem (em) 10 plantas sementes (g) final

Dias livres de competição:

Todo o ciclo 2350 aa/ 68,4 14,8 313,4 14,8 186
Os 10 primeiros dias 2217 a 68,4 16,0 284,6 14,5 191
Os 20 primeiros dias 2266 a 66,6 16,6 305,1 14,6 182
Os 30 primeiros dias 2375 a 68,1 16,8 315,7 15,8 180
Os 40 primeiros dias 2432 a 68,8 15,8 302,0 14,5 187
Os 50 primeiros dias 2383 a 68,7 15,7 280,6 14.4 184
Os 60 primeiros dias 2289 a 70,7 15,1 286,3 14.4 184

Dias com competição:

Todo o ciclo 1668 b 68,9 17,1 297,0 14,2 176
Os 10 primeiros dias 2299 a 69,6 16,8 280,7 14,5 188
Os 20 primeiros dias 2401 a 69,4 15,7 334,3 15,4 184
Os 30 primeiros dias 2387 a 67,1 15,4 301,6 14,7 185
Os 40 primeiros dias 2406 a 66,4 15,1 306,1 14,8 185
Os 50 primeiros dias 2270 a 66,0 15,3 302,4 14,9 180
Os 60 primeiros dias 2114 a 65,4 16,8 290,4 14,5 180

Média 2276 68,0 15,9 300,0 15,8 184
C.V. 9,2 5,9 10,7 11,9 7,2 7,8

w a/ As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, ao nível de 5%, de probabilida-
-.j

de, pelo teste de Tukey.-.j
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Com relação ao stand final, altura da planta na colheita, altura da primeira
vagem, número de vagens/dez plantas e peso de cem sementes, não se observaram
diferenças significativas entre os tratamentos estudados (Tabela 3).
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COMPETiÇÃO REGIONAL NINE DE CULTIVARES
E LINHAGENS DE SOJA NAS REGIOES DE CERRADOS

E COCAIS DO MARANHAo

E.R. Gomes!
U.M. Soares!

RESUMO - Com a finalidade de recomendar cultivares adequadas para as regiões
dos Cerrados e Cocais do Maranhão, foram instalados experimentos de competição
de cultivares e linhagens. Em Bacabal, as cultivares Manaus, J-200, IAC 73-5199,
LO 75-2796 e Mandarim S4-ICA tiveram um acréscimo de 78%, 63%, 28%, 25%,
10% e 5% em valores absolutos, respectivamente sobre a cultivar testemunha
LO 75-2280, que obteve 2.803 kgjha. Em Brejo, houve um acréscimo de 29%, 28%,
23% e 18% em valores absolutos, em relação à testemunha LO 75-2280, que obteve
1.089 kg/ha. A linhagem LO 75-2280 apresentou características fenológicas e boa
capacidade produtiva para ser indicada para as regiões dos Cerrados e Cocais do Ma-
ranhão.

REGIONAL TEST OF SOYBEAN CUL TIVARS AND LlNES
IN THE CERRADO AND COCAIS REGIONS OF MARANHÃO

ABSTRACT - In Bacabal (Cocais) the cultivars Manaus, J-200, IAC 73-5199, to
75-2796 and Mandarim S4-ICA produced respectively 78%, 63%, 28%, 25%, 10"10
and 5%, in absolute value, more than the cultivar Tropical (2.803 kg/ha). In Brejo
(Cerrado) the same cultivars lines presented an increase in production (absolute
values) of 29%, 28%, 23% and 18% respectively, relative to the cultivar Tropical
(1.089 kg/ha). The cultivar Tropical in spite of its low production comparatively to
the other presented good agronomic conditions.

INTRODUÇÃO

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill), rica fonte de proteínas e sais mi-
nerais, tem sido explorada economicamente pela indústria sob a forma de óleo, fare-
10, farinha e torta, Peixoto (1972).

O Estado do Maranhão possui 98.000 km2 na região dos Cerrados com facili-
dade de mecanização além de extensas áreas de várzes que apresentam condições
edafo-çlimáticas viáveis ao cultivo da legurninosa (Aptidão 1977).

! Pesquisador da EMAPA-UEPAE Bacabal, Caixa Postal 12, CEP 65000, São Luis,
MA.
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o beneficiamento e consumo interno, a exportação do produto, tendo em vis-
ta a distância aos Centros Internacionais importadores e as características físicas do
Porto de ltaqui. Credenciam a soja como uma alternativa ao sistema produtivo e o
Estado como um pólo em potencial ao desenvolvimento da cultura.

Sabe-se que essas áreas estão localizadas em baixas latitudes, exigindo estudos
de melhoramento varietal.

o objetivo deste trabalho foi selecionar cultivares adaptadas às Regiões dos
Cocais e Cerrados e que apresentem alta capacidade produtiva.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi instalado em Bacabal, Região dos Cocais-Médio Mearim,
localizado em latitude Q4014'12"S e altitude 35 m e em Brejo, Baixo Parnaiba-Cer-
rado, em latitude de 3031 '00" e altitude de 26 m.

o delineamento experimental foi em blocos ao acaso com dezesseis tratamen-
tos (cultivares e linhagens) e quatro repetições.

A área total da parcela foi de 10 m? (2 m x 5 m), colhendo-se como área útil
as duas fileiras centrais de 4 m de comprimento, após a eliminação de meio metro
em cada extremidade.

A análise química do solo apresentava os seguintes teores médios: em Bacabal
o pH 5,5; AI+++ (mel 100 ml) = O; fósforo com 3 ppm; potássio 96 ppm; Ca++ 2,6 e
Mg++ 1,8. Em Brejo o pH igual a 4,8; AI+++ 0,5; fósforo 2,0 ppm ; potássio 43 ppm;
Ca ++0,9 e Mg++ 0,7.

O tipo de solo de Bacabal é Podzólico Vermelho-Amarelo com textura média,
e o de Brejo é Latossolo Vermelho Amarelo Areno-Argiloso.

No preparo do solo em Bacabal, foi efetuado desmatamento, destocamento e
uma gradagem com grade aradora. Em Brejo, foi roçado e gradeado uma vez antes
do semeio. Em ambos os locais, foi cultivo de primeiro ano,

O plantio em Bacabal foi efetuado em 29.2.80 e o de Brejo em 13.2.80, usan-
do-se sementes inoculadas com Rhizobium japonicum por via úmida na proporção
de 1 kg de inoculante para 60 kg de sementes. O espaçamento foi 50 em entre li-
nhas com 20 a 25 sementes por metro linear.

A adubação usada em sulco ao lado e abaixo da semente foi a seguinte para
Bacabal: 60 kg de P2 O 5 e 40 kg de K

2
O por hectare e, para Brejo: 80 kg de P2 O 5 e

50 kg de K
2
O por hectare. Em cobertura foram aplicados 20 kg/ha de N. Os nu-
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trientes estavam sob a forma de sulfato de amônia, superfosfato triplo e cloreto de
potássio.

Os dados obtidos nos ensaios foram: emergência, altura da planta e inserção
da primeira vagem, floração inicial (5%), maturação (95%), grau de acamamento de
acordo com Hartwig & J amison (1971), rendimento de grãos e peso de 100 grãos.

Na avaliação da qualidade das sementes foram considerados os seguintes, se-
gundo Hartwig & Jamison (1971): 1 - excelente; 2 - boa; 3 - regular; 4 - ruim;
5 - péssima.

No experimento de Brejo foram efetuadas três capinas e uma aplicação de
Folimat 1.000 contra pragas. Os insetos de maior incidência foram Cerotoma
sp. e Diabrotica speciosa (Panizzi et aI. 1977).

No experimento de Bacabal foram feitas três capinas, três aplicações de Foli-
mat 1.000 e uma aplicação de Formicidol contra formigas.

As pragas mais observadas foram as seguintes: lagarta da soja (Anticarsia gem-
nu talis Hubner), broca do colo (Elasmopalpus lignosellus), as vaquinhas (Diabrotica
speciosa e Cerotoma sp.) (Panizzi et alo 1977).

As doenças ocorrentes no ensaio foram pústula bacteriana e mancha parda
(Ferreira et aI. 1979).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas Tabelas 1 e 2 estão apresentados os resultados obtidos no Campo Experi-
mental de Brejo.

Das cultivares observadas, seis superaram em rendimento à testemunha
LO 75-2280. Convém destacar as cultivares Paranagoiana, IAC-2, LO 75-2796 e
LO 75-1448.

A análise de variância através do test F 5%. indicou diferença significativa en-
tre as cultivares quanto ao rendimento de grãos, altura de planta, inserção, número
de entrenós e peso de 100 sementes (g).

A cultivar que se apresentou mais tardia foi Manaus com 107 dias. As demais
apresentaram 95% de maturação no intervalo de 90 a 102 dias.

A maior altura de plantas e de inserção, o maior número de entrenós, de aca-
mamento e de produção foi observado na cv. Manaus.

As cultivares Oriente, Manaus e IAC-2 tiveram elevado índice de infecção de
pústula bacteriana.
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No experimento de Bacabal (Tabela 3) verifica-se que as cultivares Manaus,
J-200,IAC 73-5199, LO 76-2828, LO 75-2796 e Mandarim S4-ICA superaram em
rendimento a cultivar testemunha LO 75-2280, obtendo acréscimo de 78%, 63%,
28%,25%,10% e 5%, respectivamente.

A cultivar Oriente apresentou o ciclo mais longo, 116 dias.

A análise de variância, através do teste F 5%, indicou diferença significativa
entre cultivares quanto a rendimento de grãos, peso de 100 sementes, altura de
planta, inserção da primeira vagem e número de entrenós.

Na Tabela 4 verifica-se que as cultivares mais altas foram Oriente, LO 75-
-2280 e Manaus.

As alturas de inserção em três cultivares foram inferiores a 15 em. As demais
não apresentaram limitação para colheita mecanizada.

As cultivares Manaus e LO 76-2828 não tiveram boa qualidade de semente.

TABELA 1. Rendimento de grãos (13% de umidade. rendimento comparativo %. peso de 100
sementes e ciclo em dias de dezesseis cultivares e linhagens de soja (G/yeine max
(L.) Merrilll no muníerpío de Brejo. Região·dos Cerrados. MA, 1979/80.

Cultivares Rendimento Rendimento Peso 100 Ciclo (dias)
e kg/ha comparativo sementes Floração Maturação

linhagens % (g) 5% 95%

1. Manaus 1.410a 129 12 54 107
2. LO 75-2828 1.398 ab 128 14 40 93
3.IAC-2 1.344 abc 123 14 39 93
4. LO 75-2760 1.282 abcd 118 14 40 93
5. Paranagoiana 1.281 abcd 118 20 42 104
6. IAC-2 (Padrão) 1.203 abcd 110 15 39 93
7. Mandarim S4-ICA 1.101 abcd 101 16 39 92
8. LO 75-2280 (T) 1.089 abed 100 13 44 98
9. IAC 73-5208 1.088 abcd 100 13 40 92

10. LO 75-1448 1.048 abcde 96 12 40 92
11. LO 75-2796 1.044 abcde 96 13 41 99
12. LO 75-3158 1.040 abcde 96 14 40 93
13. Oriente 1.020 bcde 94 11 54 93
14. IAC 73-5199 975 cde 90 14 39 100
15. LOCI-14 921 de 85 12 43 102
16. L. 121-ICA 684 e 63 12 39 93

Média geral 1.120 13.61
C.V.% 20,05 4,20
F 2,84 22,03

Tratamentos seguidos das mesmas letras não diferiram significativamente pelo teste de Duncan
ao nfvel de 5% de probabilidade.
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TABELA 2. Caracterlsticas fenol6gicas de dezesseiscultivares e linhagens de soja (G/ycine max

(L.) Merril!) no municfpio de Brejo, Região dos Cerrados, MA. 1979/80.

Cultivares e Altura (em) Número de Aeamamento Qualidade da
linhagens Planta Inserção entrenós (+ ) Semente (++ )

1. Manaus 61 22 20 3 2
2. LO 76-2828 34 12 10 1 1
3.IAC-2 34 16 15 1 1
4. LO 75-2760 31 14 12 1 1
5. Paranagoiana 46 16 14 1 3
6. IAC-2 (Padrão) 32 14 12 1 2
7. Mandarim S4-ICA 29 13 15 1 2
8. LO 75-2280 (T) 45 21 15 1 1
9. IAC 73-5208 24 13 10 1 1

10. LO 75-1448 35 16 16 1 1
11. LO 75-2796 44 21 14 2 2
12. LO 75-3158 31 17 14 1 1
13. Oriente 55 18 16 2 2
14. IAC 73-5199 42 20 13 1 1
15. LOSI-14 49 21 13 2 4
16. L.121-ICA 31 15 11 1 1

------------
Média geral 39,00 16,70 14,00
C.V. % 8,31 12,02 15,04
F 39,37 11,48 6,03

+ 100% de plantas eretas e 5 ; 100% de plantas aeamadas.
++ muito boa e 5 ; péssima.
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TABELA 3. Rendimento de grãos (13% umidade), rendimento comparativo %, peso de 100
sementes e ciclo, em dias, de quinze cultivares e linhagens de soja (G/ycine max

(L.) Merrill) no municlpio de Bacabal, Região do Médio Mearim Cocais do Mara·

nhão, 1979/80.

Cultivares Rendimento
Rendimento Peso 100 Ciclo (dias)

e kg/ha
comparativo sementes Floração Maturação

linhagens % (g) 5% 95%

1. Manaus 5.014 a 178 12 51 109

2. J-200 4.578 ab 163 18 36 105
3. IAC 73-5199 3.598 bc 128 18 36 100

4. LO 76-2828 3.496 bc 125 22 36 104
5. LO 75-2796 3.080 cd 110 17 36 101
6. Mandarim S4-ICA 2.954 cd 105 18 36 102
7 _ LO 75- 2280 (T) 2.803 cd 100 17 48 102
8. LO 75-3158 2.782 cd 99 16 36 101

9. LO 75-1448 2.518cd 90 16 38 100

10. LOSI-14 2.354 cd 84 16 36 108

11. Oriente 2.304 cd 82 12 53 116

12. Paranagoiana 2.298 cd 82 18 44 108
13. LO 75-2760 2.209 cd 79 17 38 101
14.IAC-2 1.917 d 68 17 36 102
15. L. 121-ICA 1.840 d 66 15 36 100

Média geral 2.947 15,5
C.V. % 28,41 8,5
F 4,96 115,1

Tratamentos seguidos das mesmas letras não diferem significativamente pelo teste de Duncan ao

nrvel de 5% de probabilidade.
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TABELA 4. Caracter ísticas fenológicas de quinze cultivares e linhagens de soja (Glycine max

(L.) Merrill) no municlpio de Bacabal, região do Médio Mearim Cocais do Mara·
nhão, 1979/80.

Cultivares e Altura (em) Número de Acamamento Qualidade da
linhagens Planta Inserção entrenós (+) Semente (++)

1. Manaus 70 ab 15 efg 22 a 2 4
2. J-200 58 bcde 15 efg 14 cdefg 1 2
3. IAC 73-5199 51 def 19 bcde 16 c 1 2
4. LO 76-2828 30 h 11 9 10 h 1 4
5. LO 75-2796 42 fgh 14 efg 14 cdefg 1 2
6. Mandarim S4-ICA 62 abcd 16 def 16 cd 2 1
7. LO 75-2280 (T) 70 abc 23 b 16 cd 2 1
8. LO 75-3158 42 fgh 16 def 14 defy 1 2
9. LO 75-1448 45 efg 15 efg 13 fg 1 2

10. LOSI-14 53 def 20 bcd 13 fg 1 2
11. Oriente 76 a 29 a 19 b 2 2
12. Paranagoiana 58 bcde 21 bc 15 cdef 1 2
13. LO 75-2760 34 gh 14 fg 13 9 1 2
14.IAC-2 46 efg 15 defg 13 efg 1 2
15. L. 121-ICA 56 cde 18 cdef 15 cde 2 1

Média geral 53 17 14,87
C.V.% 16,02 17,22 9,58
F 9,8 44,7 13,92

+ 1 = 100% de plantas eretas e 5 = 100% de plantas acamadas.
++ 1 = muito boa e 5 = péssima.
Tratamentos seguidos das mesmas letras não diferem significativamente pelo teste de Duncan ao
nível de 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES

1. A linhagem LO 75-2280 confirmou as características de adaptação e produ-
ção observadas em anos anteriores. Com base nesses resultados e de outros locais
das regiões Norte/Nordeste, a linhagem LO 75-2280 foi recomendada para as
regiões brasileiras de baixa latitude com o nome de Tropical.

2. As cultivares promissoras para as regiões dos Cerrados do Maranhão foram
Paranagoiana, Manaus e IAC-2. Manaus tem restrições devido ao acamamento.

3. As cultivares e linhagens que tiveram boa adaptação na região dos Cocais
foram Manaus, 1-200, IAC 73-5199, LO 75-2796, LO 75-3158, LO 75-1448, LOSI-
-14 e Paranagoiana.
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CORRELAÇOES FENOTJPICAS, GENOTJPICAS
E DE AMBIENTE EM CULTIVARES DE SOJA

L.A. Almeida'
T. Sedivarna?

J.C. Silva2

M. Reis2

RESUMO - No ano agrícola 1977/78 foi instalado um experimento de campo, na
Universidade Federal de Viçosa, com a finalidade de estudar a ocorrência de cor-
relações fenotípicas, genotípicas e de ambiente entre 21 caracteres agronômicos e
morfológicos da soja. Foram utilizadas neste estudo 38 cultivares de soja.

Em geral, as correlações genotípicas foram superiores às correlações fenotípi-
cas correspondentes para a maioria dos pares de caracteres estudados. Em sua gran-
de parte as correlações de ambiente não apresentaram significância.

O caráter produção apresentou correlações genotípicas e fenotípicas positivas
com os caracteres número de vagens, número de sementes, número de ramos, núme-
ro de sementes nos ramos, número de vagens nos ramos e número de vagens com
duas sementes. Os caracteres tamanho de semente, número de dias para floração,
número de dias para maturação, altura de planta, altura de inserção de vagens, nú-
mero de nós na haste principal, resistência ao acamamento e duração do período
de frutificação não se apresentaram correlacionados com a produção. Dias para ma-
turação, dias para florescimento, altura de planta, altura de inserção de vagem e nú-
mero de nós mostraram correlações de elevada magnitude entre si.

GENOTYPIC, PHENOTYPIC AND ENVI RONMENTAL
CORRELATIONS IN SOYBEAN CUL TIVARS

ABSTRACT - Thirty eight soybean cultivars were planted during the 1977/78
growing season in the experimental field of the Federal University of Viçosa.
Studies of the phenotypic, genotypic and environmental simple correlations
between 21 agronomic characters were performed.

Genotypic correlation were usually bigger than phenotypic correlation. Most
of the environmental correlations were not statistically significant.

Seed yield was positively correlated, genotypically and phenotypically, to
number of pods, number of seed, number of branches, nurnber of seed in the

1 Eng9 Agr9, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.

2 Eng9 Agr9, Professor Titular da Universidade Federal de Viçosa, UFV, CEP 36570, Viçosa,
MG.
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branches, number of pods in the branches, and number of pods with two seed. The
characters seed weight, flowering time, maturity, plant hight, hight of first pod,
number of nodes, lodging resistance and fruiting period showed no correlation to
seed yield. Maturity, flowering time, plant hight, hight of first pod, and number of
nodes on main stem were highly correlated.

INTRODUÇÃO

A produção agrícola é caráter quantitativo complexo governado por grande
número de genes e bastante influenciado por variações de ambiente. Por esta ra-
zão, as correlações são importantes para o melhorista como base para a seleção de
genótipos superiores e fornecem a medida da associação entre caracteres, dando in-
dicação daqueles que podem ser úteis na seleção indireta para outros caracteres de
valor econômico.

A correlação entre dois ou mais caracteres pode ser de forma completa, caso
dos caracteres qualitativos, ou assumir graus de correlação expressos por coeficien-
tes de correlação (r), caso dos caracteres quantitativos (Goldenberg 1968). Falconer
(1960) distingue duas causas de correlações entre as variáveis - a genética e a de am-
biente. A principal causa genética de correlação é a· pleiotropia e a causa transitó-
ria é a ligação gênica. O ambiente é uma causa de correlação quando dois caracteres
estão influenciados pelas mesmas variações de condições ambientais.

Wess (1949) revisou a literatura pertinente às correlações entre vários caracte-
res da soja e salientou a inconsistência das estimativas obtidas até aquela data. À
conclusão idêntica chegaram Johnson & Bemard (1963), exceto para correlação ne-
gativa entre percentagem de óleo e de proteína que mostrava estar bem definida.

Weber & Moorthy (1952) encontraram correlações genotípicas positivas entre
dias para florescimento e dias para maturação e, produção com dias para maturação,
altura de planta e tamanho de semente. Correlações negativas existiam entre dias
para florescimento e período de frutificação, entre dias para maturação e percenta-
gem de óleo e entre tamanho de semente e percentagem de óleo. J ohnson et alo
(1955) indicaram que caracteres como longo período de frutificação, maturação
tardia, semente grande, resistência ao acamamento e debulha das vagens, poderiam
ter valor prático na seleção de genótipos de soja mais produtivos. Ressaltaram, ain-
da, que a seleção baseada na combinação dos caracteres período de frutificação e ta-
manho de semente seria tão efetiva quanto a seleção apenas para produção.

Alta produção de semente de soja foi encontrada (Anand & Torrie 1963), es-
tar associada à susceptibilidade ao acamamento, plantas altas e maturação tardia e,
que o número de vagens por planta e número de sementes por vagem foram mais re-
lacionados fenotipicamente com a produção do que o caráter tamanho de semente.
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Já Gastal & Vernetti (1978) encontraram correlação positiva entre produção e ta-
manho de semente, e correlações negativas de altura de planta e altura de inserção
de vagens com a produção.

A melhoria de determinado carácter, tal como a produção, pode ser dimi-
nuído em sua eficiência com a existência de correlações negativas entre seus com-
ponentes. De acordo com Adams (1967) os três componentes primários da produ-
ção - número de vagens, número médio de sementes por vagem e tamanho de se-
mente - são inter-relacionados negativamente entre si, sendo um fenômeno comum
em muitas culturas. Sugeriu que isto ocorre quando duas ou mais estruturas de uma
planta em desenvolvimento competem entre si por suprimento comum de nutrien-
tes e assimilados. Estas correlações podem ser causadas por componentes genetica-
mente independentes baseado no fato de que em plantas espaçadas (sem competi-
ção) as correlações entre esses componentes primários foram baixas ou próximas de
um valor nulo.

Parece haver melhor concordância entre diversos autores quanto ao fato de
que, geralmente, as correlações genotípicas para a maioria dos caracteres em soja
são mais altas que as correspondentes correlações fenotípicas. Isto indica que a ex-
pressão fenotípica dessas correlações é diminuída frente às variações de ambiente.

O principal objetivo deste trabalho foi estimar as correlações fenotípicas, ge-
notípicas e de ambiente entre 21 caracteres de soja com a finalidade de identificar
aqueles componentes que poderiam auxiliar o melhorista na seleção de genótipos
mais produtivos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área da Universidade Federal de Viçosa,
MG, no ano agrícola 1977/78. Foram utilizadas 38 cultivares de soja, a maioria
delas cultivadas nas diferentes regiões do País. O delineamento experimental utiliza-
do foi blocos casualizados com três repetições; cada parcela constituiu-se de três fi-
leiras de 3 m de comprimento no espaçamento de 0,60 m. As duas fileíras laterais
juntamente com 0,50 m nas estremidades da fileira central foram consideradas
como bordadura, permanecendo área útil de 1,20 m2 para coleta dos dados experi-
mentais. Procurou-se deixar uma densidade uniforme de 25 plantas por metro li-
near.

Os caracteres medidos na parcela foram: dias para floração, duração do perío-
do de floração, dias para maturação, duração do período de frutificação, resistência
ao acamamento, número de ramos primários, número de vagens nosramos, número
de vagens nas hastes, número de vagens com uma semente, número de vagens com
duas sementes, número de vagens com três sementes, número de sementes nos ra-
mos, número de sementes nas hastes, número total de sementes, número total de
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vagens, número médio de semente. Para altura de planta, altura de inserção da 1a
vagem e número de nós na haste principal foram amostradas 10 plantas e sua mé-
dia representou dados de parcela.

As análises de variância e covariância foram realizadas, respectivamente, para
os caracteres individuais e para todos os possíveis pares de caracteres da maneira
descrita por Kempthorne (1957) (Tabela 1).

TABELA 1. Esquema de anãlise de varillncia e covarillncia.

F.V. GL O.M. E (O.M.) P.M. E (P.M.)

Blocos r-'

Variedades n-' VF
el A + rel G CôvF Côv A + rCôvG

Erro lr-t) (n-t) VA elA =, CôvA

Os coeficientes de correlação fenotípica (rF)' genotípica (rG) e de ambiente
(rA) foram calculadas utilizando-se fórmulas empregadas por Johnson et alo 1955.

onde: CôvF (xy) é produto médio de tratamentos dos caracteres x e y; CôvA (xy) é
produto médio do êrro dos caracteres x e y; CôvG fxy) é es~imativa da covariância
genotípica, dado por [CôvF (xy) - CôvA (~y)] / r; YF (x) e VF (y) é quadrado mé-
dio de tratamentos para o caráter x e y; VG fx) e VG. (y) é a estimativa da ~ariân-
cia genotípica para caráter x e y, dado por [VF ( ) - VA ()] / r; {fA (x) e VA (y)
é o quadrado médio do êrro para o caráter x e y.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As estimativas dos coeficientes de correlação genotípica (G), fenotípica (F),
e de ambiente (A) são apresentadas na Tabela 2. De um modo geral, os coeficientes
de correlação genotípica foram superiores aos coeficientes de correlação fenotípica
para a maioria dos pares de caracteres estudados, estando de acordo com Johnson
et ai. (1955) e Anand & Torrie (1963). Isto indica que a expressão fenotípica da
associação entre a maioria das variáveis é diminuída frente às influências de am-
biente.

Grande parte dos coeficientes de correlação de ambiente não apresentaram
significância aos níveis estabelecidos, mas os coeficientes de elevada magnitude
apresentaram-se, em geral, com sinal positivo, indicando que foram influenciados
pelas mesmas variações de condições de ambiente. Dos 21 caracteres estudados, 11
apresentaram correlações de ambiente significativas com a produção de semente.

o caráter produção de semente mostrou correlações genotípicas e fenotípi-
cas positivas com número de vagens, número de sementes, número de ramos, núme-
ro de vagens nos ramos, número de sementes nos ramos e número de vagens com
duas sementes. Duração do período de floração correlacionou-se negativamente
com a produção. Os caracteres tamanho de semente, dias para maturação, altura de
planta, número de nós na haste principal, dias para floração, duração do período de
frutificação, altura de inserção de vagens e resistência ao acamamento foram insigni-
ficantes como indicadores da produção, divergindo de diversos autores. Essas diver-
gências, provavelmente, podem ser devidas às diferenças em material, metodologia
e ambiente em que foram realizados os testes.

As associações entre tamanho de semente e demais caracteres, na maioria dos
casos, foram negativas e de apreciáveis magnitudes. Número de vagens e número de
sementes correlacionaram-se positivamente com grande parte dos demais caracteres.
Número de vagens com duas sementes apresentou-se associado à totalidade dos de-
mais caracteres, exceto com duração do período de floração.

Dias para maturação, dias para floração, altura de planta, altura de inserção de
vagem e número de nós apresentaram-se altamente correlacionados positivamente
entre si. Os componentes primários da produção tiveram associações negativas im-
portantes como entre tamanho de semente e número de vagens e entre número de
vagens e número médio de sementes por vagem.

CONCLUSÕES

Em geral, as correlações genotípicas foram superiores em magnitude às corre-
lações fenotípicas correspondentes. As correlações de ambiente na maioria dos ca-
sos, foram insignificantes ou de baixa magnitude.
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TABELA 2. Estimativas de coetrcrentes de correlação qenotipica Ir G1. fenotípica Ir FI e de ambiente (r Al entre 21 caracteres da soja. Coeficientes de correlação de ambiente estão à esquerda da linha

diagonal1

Caracteres 20 2110 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Produção de

sementes

2. Tamanho de
sementes

3. Número de
vagens

4. Numero de
sementes

5. Número de sementes
por vagem

6. Dias para
maturação

7. Altura de
planta

8. Número de

nós

9. Dias para
tlorescimento

10. Período de
frutificação

11. Número de

12. Altura de

vagem

G
F

G
F

G

F

G
F

G
F

G
F

G
F

G

F

G
F

G
F

G
F

G
F

~,09 ,62
,02 ,61

,40 ',70
',63

,82 ~,04 ,88
,88

,82 ~,04 ,91

,15 ~,02 ~,02

,09 ,12 ,04

,24 ,28 ,14

,05 ,17 ,01

,13 ,37 ~,05

',02 ~,13 ,03

,22 ~,03 ,34

',00 ,42 ~,18

,56
,61

~,27 ,16
',14 ,11

',87
',76

~,01 ~,36
~,01 ~,34

,,57 ,60
',51 ,56

',13 ,40
',06 ,35

,36

,06 ,10

,11 ',11 ~,34

,06 ,10 ,14

~,08 ',10 ,28

,06 ,18 ,72

,36 ,11 ,02

-,18 ',10 ',05

~,59
~,56

,19
,16

,12 ,22
,02 ,15

~,44
~,40

~,46 ~,57
·,44 ',54

,62
,58

,56 ,71
,52 ,66

,46
,41

,39 ,60
,35 ,53

~,53
~,50

',54 ·,47
',51 ,,45

,84
,82

,84 ,94
,84 ,94

,89 ,84
,87 ,82

,40 ,86
,85

,24

~,02 ,66
~,01 ,47

,12 ~,40
,10 ',37

,20 ,52
,19 ,50

~,10 ,65
~,08 ,60

~,62 ,05
~,57 ,05

,80 ,17
,79 ,17

,59 ,28
,55 ,26

,27 ,55 ,32
,60 ,30

,56 ,09
,55 ,08

',48

',14 ',17 ,,32

',04 ',43 ~,16
~,14

,21 ,10 ~,24
,07 ',22

,46 ,45
.43 41

,37 ,37 ,33

~,05 ~,33
',04 ~,20

~,52 ,13
·,46 ,11

,48 ',10
,42 ',08

,44 ~,30
,36 ~,25

,,31 ~,31
~,29 ~,28

,76 ,35
,74 ,34

,80 ,35
,77 ,33

,79 ,51
,78 ,49

.81 .24
,79 ,23

~,23 ~,34 ,12
,10

,13 ,74
,01 ,55

,47 ~,33
,40 ~,31

,,44 ~,57
~,38 ,57

~,40 ,64
~,29 ,61

,35 ~,06
,29 ~,07

~,72 ,32
~,64 ,30

',83 ,35
~,77 ,31

~,71 ,19
~,63 ,17

~,77 ,41
',69 ,39

~,43 ,04
~,40 ,05

,42 ,94
~,36 ,91

-,70 ,1 ~

-,62 .'J6

,18 ,64
,23 ,49

',54 ',32
',53 ',30

,77 ,42
,77 ,42

,57 ,58
,60 ,57

,,64 ,16
~,56 ,16

,48 ,18
,44 ,18

,49 ,19
,47 ,16

,53 ,04
,50 ,03

,55 ,29
,51 ,27

,21 ~,07
,19 ',06

~,11 ,94
',09 ,91

,50 ,01
,46 ~,02

,04 ,27
,28 ,24

·,78 ~,38
',65 ~,36

,67 ,79
,67 ,76

,66 ,44
,70 ,41

~,28 ~,90
',18 ',86

,31 ,68
,27 ,66

,36 ,66
,32 ,63

,44 ,65
,39 ,63

,46 ,68
,40 ,66

',05 ,46
',05 ,45

',10 ,09
',08 ,09

,54 .45
,46 ,42

,68 ~,24
,61 ',08

~,42 ',29
',39 ',27

,92 ~,33
,92 ',26

,68 ,14
,70 ,19

',75 ,94
~,67 ,89

,58 ',42
,55 ~,40

,57 ~,34
,54 ~,33

,49 ',33
,46 ',31

,64 ',30
,60 ',29

,29 ',51
,27 ,,48

,47 ,09
,46 ,09

,38 ',07
,33 ~,08



TABELA 2, Continuação.

--
Cer acteres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

13 Duração do G ,10 -,21 ,15 ,16 ,18 ,08 -,22 -,04 -,24 ,24 ,06 -,'7 -,24 -,06 -,08 -,12 -,24 ,21 -,10 -,25
Horescrrnento F -,20 -,05 -,08 -,10 -,19 ,20 -,09 -,23

14 Resistência ao G -,21 -,16 -,10 -,13 -,05 ,18 .48 -,12 -,05 ,21 -,02 -,08 ,12 -,43 -,20 -,31 -,12 -,41 -,40 ,18
acamamento F -,37 -,18 -,27 -,12 -,35 -,36 ,16

15, Nu mero de vagens G ,36 -,11 ,53 .45 -_08 ,20 -,20 -,17 -,10 ,22 ,57 -,45 ,10 -,05 ',09 ,97 -,13 ,21 ,54 ,02
nos ramos F -,08 ,97 -,11 ,21 ,54 ,00

16, Numero de vagens G ,72 ,00 ,30 ,87 ,08 -,05 ,25 ,13 -,01 -,08 ,04 ,06 ,12 -,10 -,05 -,25 ,91 ,79 ,70 -,39
nas hastes F -,23 ,90 ,76 ,70 -,32

17_ Número de sementes G ,34 -,10 ,47 ,49 ,15 ,20 -,20 -,15 -,07 ,20 ,57 -,43 ,10 -,07 ,93 -,08 -,22 ,00 ,35 ,18
nos ramos F -,19 ,00 ,36 ,19

18, Número de sementes G ,71 ,02 ,73 ,83 ,34 -,07 ,24 ,20 -,04 -,07 ,05 ,04 ,14 -,10 -,06 ,93 -,05 ,52 ,47 ,04
nas hastes F ,48 ,50 ,08

19, Número de vagens G ,71 ,02 ,73 ,83 ,34 ',07 ,23 ,20 -,04 -,07 ,10 -,04 ,10 ,04 ,24 ,49 ,J7 ,30 ,80 -,71
com uma semente F ,76 -,67

20_ Número de vagens G ,76 -,09 ,91 ,89 ,14 -,03 ,16 -,04 -,10 -,02 ,36 -,17 ,10 -,15 ,50 ,75 ,47 ,71 ,33 -,62
com duas sementes F -,54

21, Numero de vagens G ,46 -,02 ,43 ,56 ,34 ,06 -,06 ,04 ,13 -,03 ,15 -,22 ,14 -,OS ,31 ,30 ,39 ,40 -,05 ,32
com três sementes F

11 Coeficientes de correlação superiores a 0,18 e 0,24 são significativos, respectivamente, aos níveis de 5 e 1% de probabilidade pelo teste r.
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o caráter produção de semente apresentou correlações fenotípicas e genotípi-
cas positivas com número de vagens, número de sementes, número de ramos, núme-
ro de vagens nos ramos, número de sementes nos ramos e número de vagens com
duas sementes. A duração do período de floração correlacionou-se negativamente
com a produção.

Altura de planta, número de nós na haste principal, dias para floração, dias
para maturação e altura de inserção de vagens mostraram-se positivamente correla-
cionados entre si.
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CULTIVAR DE SOJA BR-4

E.R. Bonato!
A. Dall'Agnoll

F.J. Vernettl?
J.A.R.O. Velloso''

P.F. Bertagnolli3

R.J. Ben3

RESUMO - Soja BR4 é uma cultivar resultante do cruzamento de Hill x Hood, rea-
lizado em 1966, em Pelotas, RS. As seleções, segundo o método geneal6gico, foram
feitas a partir da geração F2, em Passo Fundo, RS. Em 1972, na geração F6, foi for-
mada a linhagem PF 72-271 que passou a integrar os ensaios para avaliação da sua
produtividade.

BR4 possui flor roxa, pubescência cinza, vagem cinza, semente amarela com
aspecto variando de brilhante a fosco, hilo marrom claro e hábito de crescimento
determinado. É resistente à debulha e ao acamamento. Os teores médios de óleo e
proteína são de 21,3% e 41,6%, respectivamente. Ela possui sementes relativamen-
te grandes (18 g/100 sementes). É resistente ao míldio (Peronospora manshurica),
à pústula bacteriana (Xanthomonas glycines) e ao fogo selvagem (Pseudomonas ta-
bacci). É suscetível ao crestamento bacteriano (Pseudomonas glycinea), à mancha
olho-de-rã (Cercospora sojina) e à mancha parda (Septoria glycines).

Para as condições do Rio Grande do Sul é de ciclo médio, semelhante ao de
Bragg e Davis e apresenta uma arquitetura de planta própria para a colheita mecani-
zada.

Nos testes realizados no Rio Grande do Sul durante os anos agrícolas de
1975/76 e 1976/77, a nova cultivar produziu 9,7% a mais que a Bragg e nos realiza-
dos em 1977/78 e 1978/79, sua produtividade foi 14,7% superior à da cultivar Da-
vis. Em 1979 foi recomendada para cultivo nesse Estado.

SOYBEAN CULTIVAR BR""

ABSTRACT - The soybean cultivar BR-4 carne from the cross Hill x Hood made in
1966 at Pelotas, RS. F2 populations were taken to Passo Fundo, RS, and the

1 Eng~ Agr~, Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) . EMBRAPA; Caixa Postal 1061,
CEP 86100· Londrina, PR.

2 EngC? AgrC? , Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Pelotas, UEPAE de
Pelotas· EMBRAPA, Caixa Postal 553, CEP 96100· Pelotas, RS.

3 EngC? AgrC?, CNPSo-EMBRAPA - Atividade Regional localizada no Centro Nacional de Pes
quisa de Trigo· CNPT, Caixa Postal 569, CEP 99100· Passo Fundo, RS.
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pedegree method was used for plant selection until F6 generation. In 1972 the
breeding line PF 72-272 was formed for seed yield evaluations,

BR-4 has purple flowers, gray pubescence, gray pods, shiny to dull yellow
seeds, buff hylum, and determinate growth habito Is resistant to shattering and
lodging. Average oil and protein contents are 21.3 and 41.6%, respectively. It
is resistant to Downy Mildew (Peronospora manshurical. Bacterial Pustule (Xan-
thomonas glycinesl and Wildfire (Pseudomonas tebeccir. lts's susceptible to Bac-
teria I Blight (Pseudomonas glycineal. Frogeye Leafspot (Cercospora sojinal and
Brown Spot (Septoria glycinesl.

When grown in the State of Rio Grande do Sul, BR-4 has a cycle similar to
Bragg and Davis and a proper plant architecture for combining.

On yield test evaluations carried on R io Grande do Sul during 1975/76 and
1976/77 growing seasons, the new soybean cultivar yielded 9.7% more than Bragg,
and 14.7% more than Davis during 1977/78 and 1978/79 growing seasons. In 1979
it was released as a new variety for R io Grande do Sul.

INTRODUÇÃO

A cultura da soja no Sul do País, atingiu um nível de desenvolvimento bom,
com desempenho ótimo quando utilizadas todas as tecnologias disponíveis. A ca-
pacidade genética das cultivares é elevada, possibilitando excelentes rendimentos.
Observa-se; no entanto, constantes e significativas oscilações nas produções anuais,
em virtude, especialmente, das flutuações climáticas. A diversificação de cultivares
de ciclos diferentes, objetivando uma ampliação dos períodos críticos da cultura é
uma medida necessária para garantir uma maior estabilidade da produção (Queiroz
et al. 1979).

No Rio Grande do Sul as cultivares de ciclo médio têm-se mostrado ao longo
dos anos e nas diferentes regiões do Estado, como as mais produtivas e com peque-
nas oscilações em seu rendimento (Bonato 1978). Dentre as 19 cultivares recomen-
dadas em 1978 para cultivo no Rio Grande do Sul, sete eram de ciclo curto, oito de
ciclo longo e apenas quatro de ciclo médio.

Assim, para ampliar as opções de cultivares de ciclo médio, o Centro Nacional
de Pesquisa de Soja lançou em 1979 a cultivar BR4.

MATERIAL E MÉTODOS

Soja BR4 é oriunda da seleção realizada do cruzamento das cultivares preco-
404



ces Hill e Hood. Hill é resultante do cruzamento das linhagens D632-15 (Haber-
landt x Dunfield) e 049-2525 (CNS x S-loo) (Johnson 1900). Hood é proveniente
do cruzamento entre a cultivar Roanoke e a linhagem N45-745 (Ogden x CNS)
(Hartwig 1958).

o cruzamento de Hill x Hood foi realizado em 1966 em Pelotas, RS, na sede
do então Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul - IPEAS. As sementes F2 foram
levadas para a antiga Estação Experimental de Passo Fundo, RS, em 1968, onde fo-
ram realizadas as seleções, segundo o método genealógico. Em 1972, na geração F2'
foi formada a linhagem PF 72-271.

Os testes preliminares de rendimento foram realizados em Passo Fundo, RS,
nos anos agrícolas de 1972/73 a 1974/75. Nas duas safras seguintes participou dos
ensaios regionais de linhagens conduzidos em cinco locais do Rio Grande do Sul pe-
la EMBRAPA, IPAGRO e FECOTRIGO. Nos anos agrícolas de 1977/78 e 1978/79
foi avaliada nos ensaios Sul Brasileiro de Soja, conduzidos pelas instituições supra-
citadas, em nove regiões do Estado. Em 1979 foi recomendada para cultivo no Rio
Grande do Sul.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nova cultivar apresenta as seguintes características:

a. cor da flor: roxa;

b. cor da pubescência: cinza;

c. cor da vagem: cinza;

d. cor do tegumento: amarelo com aspecto variando de brilhante a fosco;

e. cor do hilo: marrom claro;

f. peso médio de 100 sementes: 18 g;

g. hábito de crescimento: determinado;

h. acamamento: resistente; e

i. debulha: resistente.

Caracteriza-se também por possuir uma folha encrespada que a distingue facil
mente de outras cultivares.

Os teores médios de óleo e de proteína da BR4, em base seca, são de 21,3 e
41,6%, respectivamente.

Apresenta resistência ao míldio Peronospora manshurica (Naoum), Sydow ex
Gaümann, à pústula bacteriana Xanthomonas g/ycines (Nakano) e ao fogo selvagem
Pseudomonas tabacci (Wolf & Foster) Stevens. É suscetível ao crestamento bacteria-
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no Pseudomonas glycinea Coper, à mancha olho-de-rã Cercospora sojina Rara e à
mancha parda Septoria glycines Hernmis.

Para as condições ecológicas do Rio Grande do Sul, a cultivar de soja BR4 é
classificada como de ciclo médio. Na média dos ensaios realizados em 1975/76 e
1976/77, floresceu três dias após, mas maturou três dias antes que Bragg (Tabela 1).

TABELA 1. Número de dias da emergência à floração e à maturação, altura das plantas e da
inserção das vagens e rendimento de grãos das cultivares BR-4 e Bragg. Dados rné-
dios de dez ensaios realizados no Rio Grande do Sul, nos anos de 1975/76 e 1976/
77.

Parâmetros BR-4 Bragg

Emergência à floração (dias)
Emergência à maturação (dias)
Altura das plantas (em)
Altura das primeiras vagens (em)
Rendimento de grãos (kg/ha)
Rendimento relativo (%)

64
149
96
14

3.630
109,7

61
155
85
14

3.308
100,0

A altura média das plantas na maturação foi de 96 cm de 1975/76 e 1976/77
e 76 em nos anos de 1977/78 e 1978/79. Nos dois períodos, a inserção das vagens
inferiores foi em média de 14 em, favorecendo a mecanização de sua colheita (Tabe-
las 1 e 2).

TABELA 2. Número de dias da emergência à floração e à maturação, altura das plantas e da in-
serção das vagens e rendimento de grãos das cultivares BR-4 e Davis. Dados médios
de 17 ensaios realizados no Rio Grande do Sul, nos anos de 1977/78 e 1978/79.

Parâmetros BR-4 Davis

Emergência à floração (dias)
Emergência à maturação (dias)
Altura das plantas (em)
Altura das primeiras vagens (em)
Rendimento de grã"os (kg/ha)
Rendimento relativo (%)

58
144
76
14

2.256
114,7

57
143
72
14

1.966
100,0

Nos ensaios regionais conduzidos uniformemente em todo o Estado do Rio
Grande do Sul nos anos agrícolas de 1975/76 e 1976/77, a cultivar BR4 produziu
9,7% a mais que a Bragg (Tabela 1). Nos realizados em 1977/78 e 1978/79 foi com-
parada com Davis e sua produtividade foi 14,7% superior (Tabela 2).

Nos anos agrícolas de 1977/78 e 1978/79, verificou-se uma acentuada defi-
ciência hídrica no Rio Grande do Sul afetando sensivelmente a cultura da soja. Nos
dois anos anteriores (1975/76 e 1976/77) as condições hídricas foram ótimas. A
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precipitação pluviométrica deficiente afetou a cultivar BR4, determinando redu-
ção em seu ciclo, porte e rendimento. Nenhum efeito, no entanto, foi observado so-
bre a inserção das vagens inferiores e apesar da redução do rendimento da BR4 nos
dois anos de seca, sua produtividade foi ainda 14,7% superior a de Davis (Tabe-
las 1 e 2).
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CULTIVAR DE SOJA BR-5
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RESUMO - A cultivar de soja BR-5 é proveniente do cruzamento de Hill x Hood,
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CEP 29000, Vitória, ES.

S Eng9 Agr9, Unidade de ExecuçA"ode Pesquisa de Âmbito Estadual de Dourados, UEPAE-
EMBRAPA, Caixa Postal 661, CEP 79800, Dourados, MS.

407'



realizado em 1966 em Pelotas, RS. As seleções, a partir da geração F 2 foram feitas
em Passo Fundo, RS, durante os anos de 1968 e 1972. Nesse último ano foi forma-
da a linhagem PF 72-278 que passou a integrar os ensaios preliminares de rendimen-
to. Em 1974 foi introduzida no Estado de Mato Grosso do Sul, através do Convê-
nio EMBRAPAjFECOTRlGO e, posteriormente, foi avaliada em diversos locais pe-
la UEPAEjDourados.

BR-5 possui flor roxa, pubescência cinza, vagem marrom-clara, semente ama-
rela de aspecto brilhante, hilo marrom-claro podendo variar em intensidade até ao
amarelo e hábito de crescimento determinado. Apresenta resistência ao acamamen-
to e à debulha. O peso médio de 100 sementes é de 13 g e os teores médios de óleo
e de proteína são de 23,7 e 39,3%, respectivamente. É resistente à pústula bacteria-
na (Xanthomonas flucines), ao fogo selvagem (Pseudomonas tabaci) e ao míldio
(Peronospora manshurica) e suscetível ao crestamento bacteriano (Pseudomonas
glucinea) e à mancha olho-de-rã (Cercospora sojina).

A produtividade e, principalmente, a boa altura de planta e de inserção das
primeiras vagens determinaram o seu lançamento para o Estado de Mato Grosso
do Sul, podendo substituir com vantagens as cultivares de ciclo semelhante, Bragg
e Davis.

SOYBEAN CULTIVAR BR-5

ABSTRACT - The soybean cultivar BR-5 came from the cross Hill x Hood, made in
1966 at Pelotas, RS. F2 populations were taken to Passo Fundo, RS, where plant
selections were made up to F6- generation .through the Pedegree method. In 1972
the breeding line PF 72-278 was formed for seed yield evaluations. In 1974 PF
72-278 was introduced into the State of Mato Grosso do Sul through an EMBRAPA/
FECOTRIGO Convene and later it was tested at severallocations by EMBRAPA at
Dourados, Mato Grosso do Sul.

BR-5 has purple flowers, gray pubescence, tan pods, shiny-yellow seeds,
buff-hylum and determinate growth habito It is resistant to shattering and lodging.
It has small seeds (13 grs/1 no seeds) with an average content of oil and protein of
23.7 and 39,3%, respectively. It is resistant to Bacterial Pustule (Xanthomonas
flucines), Wildfine (Pseudomonas tabaci) and Downy Mildew (Peronospora msnshu-
rica). lt is susceptible to Bacterial Blight (Pseudomonasg/ycinea), Frogeye Leafspot
(Cercospora sojina) and Brown Spot (Septoria g/ycines).

Th~ good yield, but mostly because of its excellent plant architecture,
compared to cultivars of the same cycle (Bragg and Davis) has made it possible to
release BR-5 as a new short season variety for the State of Mato Grosso do Sul.
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INTRODUÇÃO

A rápida expansão da soja para novas áreas do Centro-Oeste, assim como Nor-
te e Nordeste do Brasil, aliada à sua cada vez mais expressiva importância econômi-
ca, coma geradora de divisas muito necessárias para o equilíbrio de nossa balança de
pagamentos, tem requerido das entidades de pesquisa, mormente da EMBRAPA, co-
mo coordenadora da pesquisa agropecuária brasileira, cada vez mais reforços no sen-
tido de se adequar tecnologias para as diferentes regiões produtoras do País. O de-
senvolvimento de cultivares adaptadas às novas regiões produtoras de soja, tem si-
do uma das primeiras, senão a primeira, preocupação dos técnicos que trabalham
com essa cultura. O lançamento de BR-5 para Mato Grosso do Sul é produto desse
esforço desenvolvido pela EMBRAP A através de suas unidades localizadas em Pelo-
tas (RS), Passo Fundo (RS) e Dourados (MS).

MATERIAL EM~TODOS

Soja BR-5 é produto de um cruzamento entre Hill x Hood realizado em 1966
na sede do ex-Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul (IPEAS), Pelotas. Hill é
uma cultivar precoce (Grupo V), introduzida dos Estados Unidos pelo IPEAS e que
por sua vez resultou de cruzamento entre as linhagens D 63-215 (Haberlandt x
Dunfield) x D 49-2525 (CNS x S100) realizado na Delta Experiment Station;
Stoneville, Mississippi por E.E. Hartwig. Hood também é variedade precoce (Grupo
VI) trazida dos Estados Unidos pelo IPEAS e desenvolvida por E.E. Hartwig no
Mississippi a partir do cruzamento de Roanoke x N 45.745 (Ogden x CNS).

As populações segregantes foram levadas a Passo Fundo, em 1968, na gera-
ção F2 e até 1971 foram selecionadas plantas pelo método genealógico. Em 1972
foi formada a linhagem PF 72-278 que passou a integrar os ensaios preliminares de
rendimento do ano seguinte.

Dos ensaios preliminares de Passo Fundo foi selecionada para integrar a rede
de ensaios do Rio Grande do Sul, sendo posteriormente eliminada por haver mate-
rial mais promissor para o Rio Grande do Sul.

Em 1974, PF 72-278 foi introduzida no Estado de Mato Grosso do Sul atra-
vés do Convênio EMBRAP A/FECOTRIGO. Avaliada primeiramente em Dourados,
foi posteriormente selecionada para integrar uma rede de ensaios conduzidos na zo-
na produtora de Mato Grosso do Sul.

Paralelamente aos trabalhos de avaliação final dessa linhagem, o Serviço de
Produção de Semente Básica da EMBRAP A trabalhou no sentido de oferecer quan-
tidade suficiente de sementes de boa qualidade para distribuição aos agricultores na
eventualidade do lançamento de PF 72-278 como nova cultivar.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

BR-5 caracteriza-se por apresentar:

a. cor dá flor: roxa;
b. cor da pubescência: cinza;
c. cor da vagem: marrom-clara;
d. aspecto da vagem: cinza;
e. cor do tegumento: amarelo brilhante;
f. cor do hilo: marrom-claro, variando de intensidade até o amarelo;
g. peso médio de 100 sementes: 13 g; e
h. hábito de crescimento: determinado.

o conteúdo médio de óleo e proteína de análises feitas com amostras de MS,
PR e RS foi de 23,7 e 39,3%, respectivamente. Com relação às principais moléstias,
BR-5 apresenta resistência a pústula bacteriana (Xanthomonas glycines, Nakano), ao
fogo selvagem (Pseudomonas tabaci (Wolf e Foster) Stevens e ao míldio (Peronos-
pora manshurica (Naoum) Sydow x Gaumann). É, por outro lado suscetível ao
crestamento bacteriano (Pseudomonas glycinea, Coerper), à mancha olho-de-rã
(Cercospora sojina, Hara) e à mancha parda (Septoria glycines, Hemmis). Nos en-
saios conduzidos durante os anos de 1977 a 1980 em Mato Grosso do Sul, BR-5
apresentou seu melhor comportamento nos plantios efetuados durante o mês de
novembro. Comparada com Bragg e Davis ela apresenta o mesmo ciclo e produção,
mas BR-5 aparece como destaque quando comparamos altura de plantas e inserção
das primeiras vagens (Tabela 1). Talvez deva-se salientar, que embora as produções
médias das três cultivares tenha sido igual em condições de ensaios colhidos manual-
mente, tal não teria ocorrido se a colheita tivesse sido através do uso de combinada.
Seguramente, muitos grãos teriam sido perdidos em Bragg e Davis por apresentarem
inserção de vagens muito baixas (8 e 10 em, respectivamente) comparadas com
BR-5 (20 em).

TABELA 1. Principais caracterlsticas de BR-5 comparada com Bragg e Davis. Média de 8 en-
saios conduzidos em Mato Grosso do Sul durante os anos agrlcolas de 1977/18 e
1978/19. EMBRAPA. 1981.

Altura em em
kg/ha Ciclo

Plantas 1!1svagens

BR-5 2733 105 67 20
Bragg 2745 104 42 08
Oavis 2716 104 51 10
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Para as condições de Mato Grosso do Sul, BR-S é uma cultivar de ciclo curto
e que, sem sombra de dúvida, irá substituir com vantagens cultivares do mesmo
ciclo por causa do baixo porte que estas normalmente apresentam, dificultando a
colheita mecanizada.
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DOKO
UMA CULTIVAR PARA O BRASIL CENTRAL

L.A. Almelda'
R.A.S. Kiihl1

C.R. Spehar '
L. Villela2

P.M.F.O. Monteiro '
R.B. Rolim3

N.E. Arantes"
M.A.C. Miranda"

P.I.M. Souza''

A cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) Doko, que antes de seu lança-
mento foi identificada pela sigla Lo 75-2760 foi obtida por seleção a partir da popu-
lação RB 72-1, cuja composição original se encontra na Tabela 1.

TABELA 1. Cruzamentos e número de sementes F2 que entraram
na composição original da população RB 72-1.

Cruzamentos N? de sementes F2

E70-46 x Viçoja
E70-47 x Viçoja
Hill x E70-47
E70-46 x Pickett
E70-47 x F65-1376
Davis x IAC 70-308

200
200
400
400
400
400

E70-46, E70-47, e IAC 70-308 são linhagens F4 de florescimento
tardio, resistentes à pústula bacteriana ou à deiscência das vagens,
r-rovenientes do cruzamento Hill x PI 240664.
Viçoja, Hill, Pickett, Davis e F65-1376 são genótipos com boas ca-
racter rsticas agronômicas, porém de florescimento precoce e porte
baixo.

1 Eng? Agr?, Centro Nacional de Pesquisade Soja (CNPSo) - EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100 - Londrina, PR.

2 EngO AgrO
, Centro de PesquisaAgropecuária dos Cerrados (CPAC) - EMBRAPA, Caixa Pos-

tal 700023, CEP 70000 - Planaltina, DF. .

3 EngO Agr?, Pesquisador da EMGOPA, Caixa Postal 49, CEP 74000, Goiânia, GO.

4 EngO Agr?, Pesquisador da EPAMIG, Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Postal 351,
CEP 38100 - Uberaba, MG.

5 EngO Agr?, Instituto Agronômico de São Paulo, Caixa Postal 28, CEP 13100, Campinas,
SP.
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Os cruzamentos, que deram origem à população RB 72-1, foram realizados
em 1969/70, em Campinas, pela Seção de Leguminosas do Instituto Agronômico
do Estado de São Paulo. A população RB 72-1 foi avançada em Campinas, nos
anos 1970 a 1973. No inverno de 1973, a referida população foi levada para o Cam-
po de Pesquisas do Serviço do Vale do Parafba (Pindamonhangaba, SP), sendo en-
tão selecionadas 90 plantas de porte alto. No ano agrícola 1973/74 foram estabele-
cidas pequenas multiplicações nos campos de pesquisa, sendo selecionadas de cada
multiplicação 8 a 24 plantas que foram enviadas para Campinas (IAC) e Londrina
(lAPAR).

A seleção final correspondendo a uma progênie F 7 foi realizada em Londrina,
PR, no Instituto Agronômico do Parana. em 1974/75.

Lo 75-2760 foi testada inicialmente (1975/76) no Estado do Paraná (Londri-
na e Guarapuava) pelo lPAR, sendo posteriormente enviada pelo Centro Nacional
de Pesquisa de Soja para testes no Brasil Central. Os testes foram realizados pelo
Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (Distrito Federal e Mato Grosso),
Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (Goiás) e Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (Minas Gerais) nos anos 1976/77 a 1979/80. A partir de
1978/79, foi testada também pela UNESP - Campus de Ilha Solteira. A Tabela 2
apresenta um resumo do comportamento médio de (Doko) comparativamente à
(IAC-2) e (UFV-I).

(Doko) apresenta flor branca, pubescência marrom, vagem marrom clara, há-
bito de crescimento determinado, semente amarela com hilo preto. É resistente à
pústula bacteriana (Xanthomonas phaseoli var. Sojense) e suscetível à mancha
"olho-de-rã" (Cercospora sojina). O fato de ser dez dias tardia que IAC-2 define
Doko como uma nova opção para o Brasil Central. Além do ciclo, a produtivida-
de e a arquitetura da planta permitiram seu lançamento para os Estados de Goiás,
Mato Grosso e Minas Gerais e para o Distrito Federal.

DOKO
A CULTIVAR FOR CEI'!TRAL BRAZIL

Doko soybean (G/ycine max (L.) Merrill) is an F7 progeny and was developed
by the bulk method up to the F4 generation and by the pedigree method from F 5

to F7' Table 1 shows the crosses that entered the original bulk (RB 72-1). The cros-
ses were made at Campinas - SP, by the Seção de Leguminosas - Instituto Agronô-
mico do Estado de São Paulo, in 1969/70. During the winter of 1973 the popula-
tion F 5 was grown in Pindamonhangaba, SP (Serviço do Vale. do Paraíba) and
90 late-flowering plants were selected. The F6 generation was also carried at Pinda-
monhangaba, and simple plant selections were sent to Campinas, SP and Londrina,
PR. The final selection that gave origin to Doko was made at Londrina, PR by the
Instituto Agronômico do Paraná in 1974/75.
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TABELA 2. Comportamento médio de (Doko), (lAC·2) e (UFV·1) em 17 ensaios realizados nos Estados de Goiás, Mato Grosso e Minas
Gerais e no Distrito Federal, nos anos 1977nS a 1979/S0.

-_. __ ._--

Produção de Inicio de Maturação Altura da Altura da Peso de % óleo % prote ma

Cultivar grãos floreseimento (dias) 1~ vagem planta 100 sementes' na na
(kg/ha) (dias) (em) (em) (g) semente semente

Doko 2.622 68 140 25 93 16,9 21,16 38,70
IAC·2 2.277 49 130 18 99 14,6 20,37 39,62
UFV·1 2.534 50 132 13 57 15,5 20,94 40,45

* Observações apenas de Brasllia.



Doko was tested under the designation Lo 75-2760 in areas of Central Brazil
by CPAC (Distrito Federal and State of Mato Grosso), EMGOPA (State of Goiás),
EPAMIG (State of Minas Gerais) for four years (1976/77 to 1979/80) and for two
years by UN ESP (State of Mato Grosso do Sul). Table 2 shows Doko in comparison
with (IAC-2) and (UFV-1).

(Doko) is ten days later than (IAC-2), has determinate growth habit, is resist-
ance to bacterial pusture (Xanthomonas pheseoli (var.) Sojensis (Hedges) Stahr &
Burkh) and is suceptible to frog-eye (Cercospora sojina Hara). It was white flowers,
tawng pubescence, tan pod walls and yellow seeds with black hila.

ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE SELEÇÃO DE VARIEDADES
DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRI LL),

EM GOIÃNIA, GOIÃS

N.E. Arantes'
T. Sedivarna '

P.M.F.O. Monteiro '
A.V. Costa:'

RESUMO - O presente trabalho foi realizado em Goiânia, GO, nos anos agrícolas
1976/77, 1977/78 e 1978/79. Procurou-se verificar a possibilidade de reduzir o
número de anos gastos para a seleção das melhores variedades, com base nos testes
regionais. Quatorze cultivares de soja, pertencentes aos grupos de maturação V a
IX, foram estudadas em cinco épocas de semeadura compreendidas entre meados de
outubro e meados de dezembro.

Com base nas estimativas de herdabilidade encontradas, concluiu-se que a
realização de testes regionais de variedades de soja, durante dois anos, com três,
quatro ou cinco épocas de semeadura, apresenta eficiência semelhante ao esquema
de ensaios usuais realizados durante três anos com apenas uma época. Levando em

1 Eng? Agr?, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais,
EPAMIG, Caixa Postal 351, CEP 38100, Uberaba, MG. .

2 Eng? Agr?" Professor Titular do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Vi-
çosa - UFV, CEP 36570 - Viçosa, MG.

3 Eng? Agr?, Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária - EMGOPA, Caixa Postal 49, CEP
74000 - Goiânia, GO.
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consideração o custo dos ensaios, dois anos e três épocas, deve ser preferido aos
esquemas de dois anos e quatro ou cinco épocas.

Houve boa consistência entre os genótipos selecionados nas diferentes combi-
nações de épocas de semeadura, e a eficiência das previsões de rendimento foi rela-
tivamente alta, permitindo concluir que uma pressão de seleção de 50% nos testes
regionais de variedades de soja apresenta pequena possibilidade de eliminar genóti-
pos superiores.

AL TERNATIVE YIELO TRIALS (LOCATIONS VS. YEARS)
FOR SOYBEAN CULTIVAR SELECTION

ABSTRACT - Fourteen soybean cultivars of maturity groups V to IX were evaluat-
ed in five planting dates (October to Oeceber) of 1976, 1977 and 1978, in Goiânia,
Goiás.

Based on heritability estimates it was concluded that soybean yield tests
during two years, with three, four or five planting dates present similar efficiency
to evaluation based on three years with only one planting date.

The selection pressure of fifty percent of the high yielding varieties showed
good consistency among selected genotypes in different combinations of planting
dates, indicating that there are few possibilities to discard superior lines.

INTRODUÇÃO

A obtenção de variedades com alto potencial de produção, resistente a pra-
gas e doenças, com boa adaptação a diversas condições de ambiente e com melhor
qualidade nutricional e industrial, constitui o objetivo da maioria dos programas de
melhoramento. Para isso, os melhoristas têm empregado métodos desde os mais
simples, como introduções e seleções das melhores plantas, até à combinação de mé-
todos e técnicas sofisticadas.

Em qualquer um dos métodos utilizados no melhoramento da soja (Glycine
max (L.) Merrill), a avaliação final é feita através de ensaios regionais de competi-
ção de variedades, conduzidos pelo menos durante três anos.

No Brasil, o tempo médio de três anos, gasto nos ensaios regionais de soja,
parece longo, havendo necessidade de estudos que visem a sua diminuição, como
maneira de agilizar o processo e torná-Io menos oneroso. A redução de três para
dois anos seria desejável, uma vez que a nova variedade poderia ser liberada mais
rapidamente aos produtores de sementes, e dispondo dos mesmos recursos, seria
possível testar um maior número de genótipos em um determinado período de
tempo.
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Miller et alo (1962) estudaram o comportamento de 16 variedades de algo-
dão, durante três anos, em onze locais dos Estados Unidos. Os autores concluí-
ram que é essencial testar variedades em um número diferente de ambientes, po-
rém, aparentemente, faz pouca diferença o modo em que o número de anos e lo-
cais são combinados para formar o ambiente.

Com o objetivo de obter informações sobre o tempo necessário para reali-
zação dos testes de variedades e verificar como a eficiência destes testes poderia
ser melhorada, Johnson & Bernard (1963) avaliaram diversas linhagens de soja,
durante três anos. Trabalhando ao nível de 5% de significância, os autores concluí-
ram que para se obter uma diferença mínima significativa (DMS) de 1 "bushel/
acre" entre linhagens, os testes deveriam ser feitos em 20 locais, durante três anos
e, finalmente, desejando-se uma diferença mínima significativa de 3 "bushel/
acre", bastaria testar as linhagens em 20 locais, em apenas um ano. Neste mesmo
trabalho, os autores mostraram que o número de repetições poderia ser reduzido,
trazendo como vantagem uma sensível diminuição de esforços na condução dos
ensaios.

Um estudo de 44 linhagens e quatro variedades de soja em três locais, duran-
te dois anos, foi desenvolvido por Baihaki et al. (1976). Quando 1/3 dos melhores
genótipos foi selecionado em qualquer teste de apenas um ambiente, foi possível
identificar 11 dos 16 genótipos superiores, selecionados com base em todos os
ambientes. Eles concluíram que testes preliminares de rendimento, em um único
ambiente, podem ser usados sem correr riscos sérios de desfazer-se de genótipos
importantes.

O objetivo principal deste trabalho foi estudar a possibilidade de reduzir o
número de anos gastos nos testes regionais de variedade.

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram instalados em um Latossolo Vermelho-Escuro (LE) da Es-
tação Experimental de Goiânia, GO, nos anos agrícolas 1976/77, 1977/78 e 1978/
79. As análises químicas da amostra de solo revelaram os seguintes teores: pH
(água) = 6,6; Al+++ (eq. mg/lOO em? solo) = O,O;Ca++ + Mg++ (eq.rng/Iüü crrr'
solo) = 3,5; P (ppm) = 14,0 e K +(ppm) = 115,0. Este trabalho faz parte de uma rede
nacional de ensaios, coordenada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Foram
estudadas as variedades Forrest, Paraná, Pampeira, Planalto, Davis, Bragg, IAS-4,
Flórida, Bienville, Viçoja, Hardee, Santa Rosa, IAC-2 e UFV-l.

As semeaduras foram feitas em intervalos aproximadamente quinzenais,
abrangendo sempre as épocas recomendadas na região estudada. As datas reais de se-
meadura oscilaram em mais ou menos dois dias, em torno das datas programadas, a
fim de se semear quando houvesse umidade no solo. Na Tabela 1 são mostradas as
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épocas de semeadura preestabelecidas para os três anos de estudo, repetidos no
mesmo local.

TABELA 1. Épocas de semeaduras programadas para os experimen-
tos.

Anos
Épocas

1976/77 1977 /78 e 1978/79

A
B

C
O
E

15 outubro
30 outubro
15 novembro
30 novembro
15 dezembro

20 outubro
05 novembro
20 novembro
05 dezembro
20 dezembro

Os ensaios foram instalados em blocos ao acaso, sendo os tratamentos dispos-
tos em parcelas subdivididas com três repetições. As épocas constituíram as parce-
las, e as variedades, sorteadas ao acaso dentro de cada época, constituíram as sub-
parcelas. Em todos os ensaios, as subparcelas eram constituídas de quatro fileiras de
plantas de 5 m de comprimento e espaçadas de 0,60 m entre elas. Foram colhidos
4 m das duas fileiras centrais, após eliminados 0,50 m nas suas extremidades, perfa-
zendo Uma área útil de 4,8 m2 •

O preparo do solo foi feito de maneira convencional, através de aração e gra-
dagem. Os fertilizantes e corretivos foram aplicados em quantidades recomendadas
pela Comissão Estadual de Fertilidade do Solo (1973).

O número de sementes distribuído no sulco de plantio, para fornecer uma
densidade de 24 plantas por metro linear, ou 400.000 plantas por ha, foi catculado
com base no poder germinativo das sementes. Quando a densidade ultrapassava o
número de 24 plantas/m, era feito um desbaste de aproximadamente dez dias após
a emergência.

Pouco antes das semeaduras, foram feitas inoculações das. sementes, utilizan-
do inoculantes comerciais de Rhizobium japonicum.

Os ensaios foram mantidos livres de plantas daninhas durante todo o ciclo.
O control: de pragas foi feito sempre que necessário.

Todas as variedades foram colhidas quando as plantas apresentavam cerca
de 95% das vagens maduras, estádio Rg da escala Fehr et al. (1971). Após a co-
lheita, as plantas foram trilhadas, e determinada a produção de grãos em gramas por
parcela e em quilogtamas por hectare.
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Foram feitas as quinze combinações de três anos e cinco épocas de semeadu-
ra, e para cada uma destas combinações fez-se uma análise de variância. Nestas aná-
lises, todos os fatores foram considerados aleatórios.

Quando nas combinações entrava apenas um ano, optou-se pelo primeiro ano
de estudo (1976/77), e quando eram estudados dois anos, a opção foi pelo primei-
ro e segundo anos de estudo (1976/77 e 1977/78). Da mesma foram, quando se
estudava apenas uma época, esta era a época B, considerada a melhor para três anos
de estudo. Utilizando o mesmo raciocínio, ao estudar duas épocas foram as B e C,
três épocas foram as B, C e D e quatro épocas as A, B, C e D.

A análise de variância e os cálculos de esperança de quadrado médio foram
feitos de maneira semelhante à relatada por Steel & Torrie (1960).

Foram feitos três tipos de análise: a primeira análise foi empregada para a
combinação de um ano e uma época. A segunda análise foi utilizada para 'as com-
binações de um ano e duas épocas, um ano e três épocas, um ano e quatro épocas
e um ano e cinco épocas, onde as épocas constituíram as parcelas, e as variedades as
subparcelas. Também foi empregada para as combinações de dois anos e uma época,
e três anos e uma época. A terceira análise foi empregada para as combinações de
dois anos e duas épocas, dois anos e três épocas, dois anos e quatro épocas, dois
anos e cinco épocas, três anos e duas épocas, três anos e três épocas, três anos e qua-
tro épocas e três anos e cinco épocas.

Na segunda e terceira análises, os anos foram analisados com subparcelas, con-
forme sugestão de Gomes (1977).

A herdabilidade (H) foi calculada com base na média das variedades, usando a
fórmula seguinte, sugeri da por Falconer (1960).

onde:

a 2 G variância genotípica entre as médias das variedades.
a 2 P variância fenotípica entre as médias das variedades.

Segundo Johnson et alo (1963), a herdabilidade indica a efetividade com que
a seleção de genótipos pode ser baseada no comportamento do fenótipo.

A resposta à seleção (R) é definida por Allard (1971) como o avanço ou ga-
nhos genéticos conseguidos através da seleção. O valor de R é dado pelo produto da
herdabilidade (H) pelo diferencial de seleção (S), ou seja:

R = S.H.
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o diferencial de seleção (S) é calculado pela diferença entre a média das varie-
dades selecionadas e a média de todas as variedades, antes de se fazer a seleção
(Allard 1971).

Estudou-se a resposta à seleção apenas para as combinações que envolveram
um ano agrícola (1976/77).

Neste estudo adotou-se uma pressão de seleção de 50%, ou seja, foram sele-
cionadas sete das quatorze variedades que apresentaram maior média de produção
de grãos nas cinco épocas de semeadura.

o rendimento esperado foi obtido pela soma da resposta à seleção com a mé-
dia de todas as variedades, antes de se fazer a seleção.

Foi possível calcular a eficiência da previsão apenas para as cinco combi-
nações em um ano de estudo. Esta eficiência, dada pela razão entre o rendimento
de grãos esperado e o observado no ano seguinte, foi calculada de maneira seme-
lhante à utilizada por Sediyama (1977).

Como de um ano para o outro as condições climáticas variam muito, o rendi-
mento foi ajustado, visando a minimizar este efeito do ambiente. Para isso, estimou-
-se a percentagem de variação na produtividade e este valor foi adicionado ao rendi-
mento observado no ano seguinte.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Herdabi lidade

A herdabilidade foi o parâmetro proposto para comparar as alternativas de
seleção e verificar a possibilidade de reduzir o número de anos gastos na realização
de testes regionais de variedade. A alternativa considerada padrão foi três anos e

- uma época, uma vez que esta vem sendo utilizada por Arantes & Sediyama (1978),
em Minas Gerais.

Na Tabela 2 são mostradas as estimativas de herdabilidade (H), baseadas nas
médias das variedades, para o caráter produção de grãos, e ainda são apresentadas as
médias das variedades e as variâncias genotípicas e fenotípicas utilizadas para o cál-
culo das herdabilidades. Esta Tabela mostra que para um mesmo número de anos
estudados, as estimativas de herdabilidade cresceram com o aumento do número de
épocas de semeadura. Observa-se ainda que as herdabilidades foram de magnitude
relativamente alta (» 0,54), quando pelo menos três épocas foram estudadas.

Considerando-se que não é prudente a seleção de genótipos com base em tes-
tes regionais de. variedade de soja em apenas um ano, uma vez que, segundo concei-
to emitido por Laing (1978), estas condições não são suficientes para um deterrni-
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nado genótipo mostrar sua estabilidade de produção e ainda porque, de acordo com
Yorinori (1977), a importância econômica de cada doença de soja varia de um ano
para outro, a redução de ensaios regionais de três anos poderia ser feita para no mí-
nimo dois anos. Observando-se as estimativas de herdabilidade encontradas, pode-se
inferir que a realização de testes regionais de variedade· de soja durante dois anos,
com três, quatro ou cinco épocas de semeadura, apresentam eficiência semelhante
ao esquema de ensaios realizados durante três anos, com apenas uma época. Levan-
do em conta o custo dos ensaios, dois anos e três épocas, deve ser preferido aos es-
quemas de dois anos e quatro ou cinco épocas.

TABELA 2. Média de rendimento das variedades, variância genotfpica (02 G), variância genotf-
pica (02 P) e herdabilidade (H), para as 15 combinações de anos e épocas de se-
meadura, em Goiânia, GO.

Anos Épocas de
b

Médias das variedades
02 G 0

2 P Hagrícolas a semeadura (kg/ha)

1 B 2.611 18.623,2 50.634,0 0,38
1 BeC 2.507 5.327,3 25.505,9 0,21
1 B, C e O 2.350 16.304,6 29.913,2 0,55
1 A, B, C e O 2.306 28.163,1 40.441,8 0,70

1 A, B, C, O e E 2.159 22.964,1 31.428,2 0,73
1 e 2 B 2.559 3.210,4 43.799,7 0,07
1 e 2 BeC 2.394 9,958,0 44.781,4 0,22
1 e 2 B, C e O 2.451 25.115,3 43.632,8 0,58
1 e 2 A, B, C e O 2.303 34.780,5 46.728,9 0,74
1 e 2 A, B, C, O e E 2.158 29.647,8 46.648,0 0,64
1,2 e 3c B 2.600 57.239,0 84.847,0 0,67
1,2 e 3 BeC 2.515 48.796,7 69.665,6 0,70
1,2 e 3 B, C e O 2.430 50.531,1 63.615,3 0,70
1,2 e 3 A, B, C e O 2.408 64.187,3 82.029,0 0,78
1,2 e 3 A, B, C, O e E 2.288 52.013,5 59.549,5 0,87

a 1, 2 e 3 cor respondem aos anos agrícolas 1976/77, 1977/78 e 1978/79, respectivamente.
b A, B, C, O e E são 1~, 2~, 3a, 4~ e 5~ épocas de semeadura, respectivamente.

Considerando que, nas condições Centro-Sul brasileiras, a principal variação
de um ano para o outro se verifica na distribuição de chuvas, e ainda que, no mesmo
ano, dentro do período de semeadura recomendado, a maior variação se verifica
também na umidade do solo, a substituição de três anos e uma época por dois anos
e três épocas pode ser efetivada.

Esta substituição dobra o número de ambientes estudados, permitindo uma
melhor avaliação da estabilidade e da adaptabilidade dos genótipos. Deve-se conside-
rar ainda que isso leva a uma agilização no processo de recomendação de variedade,
fazendo com que estas sejam colocadas à disposição dos produtores em um menor
espaço de tempo.
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Para o tratamento considerado padrão (três anos e uma época), a estimativa
de herdabilidade encontrada foi de 0.67. Este dado mostra que o esquema de testes
regionais de variedade de soja utilizado por Arantes & Sediyama (1978), em Minas
Gerais. apresenta eficiência satisfatória.

Um trabalho análogo realizado em Uberaba. MG, apresentou resultados seme-
lhantes a estes obtidos em Goiânia. A principal diferença constatada nas duas
localidades foi a ocorrência. em Uheraba. de valores relativamente altos de herdabi-
lidade , quando foi estudada apenas uma época de semeadura em qualquer combina-
ção de anos. Estes dados mostram que a seleção para rendimento, baseada apenas
em uma época. foi mais eficiente em Uberaba do que em Goiânia.

Resposta à seleção

Para cálculo do diferencial de seleção [oram escolhidas 50% das variedades
mais produtivas nas cinco épocas de semeadura em 1976/77, uma vez que, numa
tentativa de selecionar apenas 30%. não se verificou consistência entre as variedades
selecionadas nas diferentes combinações de épocas. Na Tabela 3 são apresentadas as
variedades mars produt ivas em cada urna das cinco combinações de épocas. Esta Ta-
bela mostra que mais de 70% das variedades sclccionadas foram comuns nas diferen-
tes combinações de épocas.

TABELA 3. Variedades selecionadas nas diversa, combinações de épocas de semeadura. Ano
agrícola 1976i77.

ÉPOCilS rle semeadura"

B BeC B, C e O A,B,CeO A, B, C, O e E

Planal to Planalto Planalto Planalto Planalto

Oavis Oavis Oavrs Oavis Oavis

Viceja Vicoja Viçoja Viçoja Viçoja

Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa

UFV·t UFV·1 UFV·1 UFV·1 UFV-1

IAC·2 Flórida Flórida Flórida Flórida

Forrest Forrest Paraná Paraná Paraná

a A, B, C, O e E são 1a, 2a, 3a, 4a e 5a épocas de semeadura, respectivamente.

Entre as variedades selecionadas nas cinco épocas (Tabela 3), apenas a UFV-l,
a Santa Rosa e a Paraná são recomendadas para cultivo no Estado de. Goiás (Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979). Das 14 variedades avaliadas neste tra-
balho, a IAC-2 é a única cultivada naquele estado que não foi selecionada neste es-
tudo. Isto é mais uma evidência de que esta cultivar foi recomendada para Goiás,
não pelo seu rendimento. mas por apresentar altura de planta desejável e sementes
de boa qualidade (Costa 1975)
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TABELA 4. Resposta esperada à seleção de rendimento de grãos, com dados do ano agrfcola 1976/77. Goiânia, GO.

Épocasde semeaduraa

B BeC B, Ce D A, B, C e D A, B, C, D e E

Média de todas variedadesb 2.611 2.507 2.350 2.306 2.159
Média das variedades seleÍ,ionadasb 2.738 2.639 2.503 2.473 2.305
Diferencial de seleção (S) 127 132 153 167 146
Herdabilidade (H) 0,38 0,21 0,55 0,70 0,73
Resposta à seleção (R bb 48 28 84 117 107
Rendimento esperado 2.659 2.535 2.434 2.423 2.266
Rendimento observado (não-ajustado) 2.602 2.360 2.398 2.420 2.272
Rendimento observado (ajustado) 2.731 2.610 2.499 2.472 2.239
Eficiência da previsão (%) (não-aiustadal 97,86 93,10 98,52 99,88 99,74
Eficiência da previsão (%) (ajustada) 97,36 97,13 97,40 98,02 99,88

~ ~~:~sC~~ c: 1~, 2~, 3~, 4~ e 5? épocas de semeadura, respectivamente .

.j::.
N
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Na Tabela 4 são apresentadas as respostas esperadas à seleção (R), os rendi-
mentos esperados e observados e a eficiência das previsões.

Os rendimentos foram ajustados com base na variação da produtividade de
um ano para o outro. Por exemplo, na época B (Tabela 4), a média das variedades
selecionadas foi de 2.738 kgjha, decrescendo no ano seguinte para 2.602 kg/ha, e o
valor correspondente aos 4,9% de queda foi adicionado aos 2.602 kg/ha, dando um
valor ajustado de 2.731 kg/ha.

As eficiências das previsões não ajustadas apresentavam valores bem altos
(acima de 93%), considerando-se que são experimentos de campo (Tabela 4).

Resultados semelhantes foram verificados em um trabalho análogo realizado
em Uberaba, onde o menor valor não ajustado da eficiência da previsão foi de
86,96%. Nas duas localidades, quando ajustou-se o rendimento observado, os me-
nores valores da eficiência das previsões em Goiânia e Uberaba foram, respectiva-
mente, 97,13% e 92,54%. Estes valores considerados altos, para previsão de rendi-
mento em ensaios de campo, concordam com os encontrados por Sediyama (1977).

A boa consistência verificada entre os genótipos selecionados nas diferentes
combinações de épocas de semeadura, e a eficiência das previsões de rendimento
encontradas mostraram que uma pressão de seleção de 50%, nos testes regionais
de variedade de soja, apresenta pequena possibilidade de eliminar genótipos supe-
riores.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA SOJA, GLYCINE MAX
(L.) MERRILL, NA ENTRESSAFRA (DIAS CURTOS)

NO ESTADO DE GOlAS

R.B. Roliml

P.M.F .0. Monteiro2

A.V. Costa'
L.G. Bueno'

A.P. Steindorff '

RESUMO - Nos anos de 1978 a 1980 foram conduzidos experimentos com soja,
sob regime de irrigação, no período de maior deficit hídrico, visando a obter mais
opções para aproveitar o potencial de água disponível no Estado de Goiás. O perío-
do de maior deficit hídrico no Estado ocorre de abril/maio a setembro/outubro,
coincidindo com a época de dias mais curtos (entressafra). .

1 Eng9 Agr9, Pesquisadorda EmpresaGoiana de PesquisaAgropeeuária (EMGOPA). Caixa Pos-
tal 49, CEP74000. Goiânia, GO.

2 Eng9 T. Agrário, EMGOPA, Goiânia, GO.
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o ciclo das plantas na entressafra, para a maioria dos genótipos, foi um pouco
maior que no plantio usual da safra (novembro) quando a planta é submetida a dias
longos, à exceção do experimento do Formoso do Araguaia, que teve ciclo mais cur-
to. O retardamento observado no ciclo em fotoperíodos mais curtos (entressafra)
foi devido a temperatura mais baixas, enquanto nos plantios usuais (novembro) e na
entressafra em Formoso do Araguaia, nos quais não incidem baixas temperaturas
por longos períodos, o fotoperíodo parece ser o fator de maior importância na ex-
pressão dos caracteres.

Diversas linhagens e cultivares obtiveram rendimentos elevados, iguais ou su-
periores aos conseguidos no plantio usual. O plantio de várzeas apresentou alguns
problemas, como irregularidade no crescimento e maturação, necessitando de um
manejo de água mais adequado.

REACTION OF SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)
TO SHORT DAY CONDITIONS IN GOIÃS STATE

ABSTRACT· Soybean performance in off - season plantings in the state of Goiás.

From 1978 to 1980, experiments were set up with soybeans (G/ycine max
(L.) Merrill) in the driest period of the year, with the objective of exploring the
potentialities of the state for water availability.

The driest period of the year coincides with the shortest days i.e. from
april/may to sept/october. This is the off - season period due to the lack of rain.

The cicie for most genotypes was longer than the farmer's traditional planting
of summer (november-december) when the plant is submitted to long photoperiods.
Nevertheless, at Formoso do Araguaia, a location at lower latitude (120 S L), the
period planting - maturity was similar to the summer planting, probably due to the
higher temperatures that occur in the region.

Some of the materiais studied had high yields, sometimes higher than those
obtained in the summer plantings. The irrigated lowland plantings showed some
irregularities in the growth and maturation of the cultivars, which means that a
more adequate water management is needed.

INTRODUÇÃO

O Centro-Oeste brasileiro é constituído de extensas áreas planas, cobertas por
vegetação de cerrado, onde poderá ser propiciado um substancial incremento na
produção brasileira de soja. Entretanto, um dos maiores problemas está na obtenção
de sementes de boa qualidade, devido à elevada temperatura e precipitações ou al-
ternância de dias secos com úmidos no período de maturação até a colheita (Costa
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1979); por outro lado, o plantio de soja na entressafra (inverno) propicia a colheita
em período seco, obtendo sementes de melhor qualidade (Costa 1977 e Vilela et
al. 1978).

O período de entressafra, no Estado de Goiás, coincide com a época de dias
mais curtos e também de maior deficit hídrico.

O comprimento do dia influencia o início da floração, o período de floração
ao início de formação de vagens, início de formação de vagens à maturação, núme-
ro de nós e altura. Dias mais longos resultam em duração maior de cada um dos
períodos de crescimento e desenvolvimento observados e em plantas mais altas com
mais nós, sendo de grande importância no estudo, da área de adaptação e época de
plantio de uma cultivar. (Hartwig 1970; Hinson 1971 e Johnson et alo 1960).

A temperatura do ar é também outro fator que tem grande influência no cres-
cimento e desenvolvimento da soja e normalmente interage com fotoperiodismo
(Bergamaschi et alo 1977). Garner & Allard (1930) concluíram que mantendo a
temperatura abaixo de uma média de 24 a 250C, ordinariamente causaria um ligei-
ro retardamento no florescimento. Segundo estes mesmos autores, a variação de ano
para ano, na época de florescimento de uma mesma variedade plantada numa deter-
minada data, é devido principalmente a diferenças em temperatura, enquanto dife-
renças entre variedades são devidas, principalmente, a suas respostas ao comprimen-
to do dia.

Temperaturas elevadas (acima de 380C), no início do período de crescimento,
podem apresentar efeitos adversos, por exemplo, períodos breves de temperatura
elevada reduzem, grandemente, a taxa de formação de nós e a taxa de crescimento
de entrenós (HoweIl1956).

Há uma temperatura mínima para a maioria dos processos envolvidos no cres-
cimento que, para fins práticos, parece ser de cerca de 100C. Parker & Borthwick
(1943) constataram que a indução de floração era grandemente inibida ou reduzida
a 100C e Brown (1960) não constatou crescimento de botão floral de soja a 100C.

No Estado de Goiás, as temperaturas médias mais baixas que 100C normal-
mente não se mantém por períodos longos. Raramente ultrapassam a sete dias.

Isto propicia o plantio de soja no período da entressafra, sempre que haja
disponibilidade de irrigação.

A infra-estrutura de irrigação no Estado é incipiente, podendo ser distinguida
quanto ao aspecto do terreno. Os terrenos encharcados de "várzeas", tidos como
próprios para cultura de arroz irrigado, e os "terrenos de sequeiro" podem ser irriga-
dos por aspersão ou por corrugação.

Vilela et alo (1979) conduziram experimento de inverno, em Latossolo Ver-
melho Escuro (cerrado de sequeiro), no Distrito Federal (150 35' LS), concluindo
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ser possível produzir soja na época de dias curtos, quando a temperatura não for um
fator limitante.

Em São Paulo, Miyasaka et alo (1973) em trabalhos de inverno (entressafra)
obtiveram bons resultados com a cultivar Santa Maria.

Nas Ilhas de Hawaii (entre 20 e 220 LN), Beard et alo(1980) plantaram soja
em cada mês do ano, exceto julho e dezembro. Nos plantios de março a junho as
produções foram acima da média e nos demais meses as produções foram mais bai-
xas.

Trabalhos realizados no Rio Grande do Sul (durante o verão) têm demonstra-
do a viabilidade de soja em terras de várzeas próprias para arroz (Barni & Costa
1975; Burlamaqui 1979; Raupp 1974; Saccol & Estefanel 1975 e Barni & Gonçal-
ves 1977).

A soja é tolerante ao encharcamento, mesmo permanecendo inundada por
quatro meses as plantas continuaram vivas, completando o ciclo, segundo Costa
(1973), que ainda informa que, apesar da inundação, o número de dias da semea-
dura ao florescimento foi praticamente normal para a cultivar Hampton.

Trabalhos desenvolvidos em um planossolo, unidade de mapeamento Pelotas,
para verificar os efeitos da época e da duração do encharcamento sobre a cultura da
soja, mostraram que esta resiste, sem comprometimento da produção, até no máxi-
mo 10 dias de encharcamento, em qualquer dos estádios de desenvolvimento (Lago
et al. 1979). Todavia, esta cultura pode sofrer sérios prejuízos quando submetidas
a condições de excessiva umidade no solo, durante determinados períodos de seu
desenvolvimento. Quando o excesso de umidade ocorrer na floração, pode haver re-
dução superior a 60% no rendimento de grãos e, quando após a semeadura, poderá
resultar em perda total da lavoura (Barni et alo 1975).

As várzeas de Goiás geralmente apresentam, a partir de abril/maio, boas con-
dições para drenagem, pois nesta época do ano (entressafra) as precipitações pluvio-
métricas são esporádicas. Um sistema de drenagem bem realizado permite a entrada
de máquinas e, desta forma, propicia a exploração da várzea com a cultura da soja
em milhares de hectares, ainda subutilizados, desde que haja meios de suprimento
de água.

Com o objetivo de estudar o comportamento de cultivares e linhagens da so-
ja na entressafra (período de maior deficit hídrico), visando a obter mais opções
para aproveitar o potencial de água disponível no Estado de Goiás, vários experi-
mentos foram executados em terras de sequeiro e em várzeas.
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MATERIAL E M~TODOS

Experimento com terras de sequeiro, sob condições de irrigação

Os experimentos foram instalados em um Latossolo Vermelho Escuro (cober-
tura vegetal de cerrado) na Estação Experimental de Goiânia, da Empresa Goiana
de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA), sendo que o local já havia sido plantado com
soja e outras culturas durante vários anos, havendo considerável quantidade de resi-
duais de adubações anteriores.

Goiânia situa-se a 160 40' LS e 760 m de altitude. Os dados referentes a pre-
cipitação e temperaturas máximas e mínimas estão contidos na Fig. 1.

Em 1978, foram instalados dois experimentos, com 12 tratamentos cada, dis-
tribuídos em blocos ao acaso com cinco repetições. O experimento I, plantado em
21/5/1978, continha as linhagens e cultivares do Ensaio de Competição Regional
executado no verão (safra). O experimento 11,plantado em 22/2/1978, contemplou
12 linhagens promissoras para a região. Efetuou-se o desbaste aos 20-30 dias após
emergência, deixando 24 plantas por metro de fileira, com exceção dos tratamentos
IA-lREEN, IAC 75-2376 e Paranagoiana, onde este número ficou reduzido a 15.

Em 1979, foi instalado apenas um experimento contemplando cultivares e
linhagens tardias, sendo plantada em 11/6/1979.

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com 20 tratamen-
tos e quatro repetições.

No ano de 1980, foram implantados dois experimentos, que diferiam prin-
cipalmente quanto ao ciclo dos genotípos no verão (precoce e tardio). O ensaio de
material precoce foi plantado em 05/5/1980 e o tardio em 07/5/1980. Ambos fo-
ram distribuídos em blocos ao acaso com 5 repetições, sendo que o "precoce" tinha
10 e o "tardio" 20 tratamentos. Aos 20-30 dias, foi feito o desbaste deixando, apro-
ximadamente, 24 plantas/mo

Em todos os experimentos em terreno de sequeiro, a irrigação foi por corruga-
ção, sendo que a repetição A ficava próxima ao sulco principal de irrigação, a repe-
tição B, em seguida, e assim por diante até a última repetição na parte mais baixa.
Em 1979 e 1980, foi aplicado herbicida.

Experimentos em várzeas próprias para arroz irrigado

A várzea utilizada no município de Formosa, GO (l50 LS e 508 m de altitu-
de) é comumente encontrada em Goiás, sendo fortemente ácida (pH = 4,1), baixo
Ca'" + Mg'" (l,3 me) elevado teor de Al"?" (l,2me), médio potássio (56 ppm) e ele-
vada taxa de fósforo (acima de 20 ppm).
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Em 1979, sendo o primeiro plantio efetuado na várzea e tendo esta alto per-
centual de saturação de alumínio (aproximadamente 45%), foram aplicadas 4 t de
calcário dolomítico por ha. °plantio foi efetuado logo após a aplicação de calcário.
A adubação no plantio (em sulcos) constou de 60 kg de P20s, 80 kg K20, 15 kg
FME-2 e 8 kg ZnO por ha. As sementes foram inoculadas imediatamente antes do
plantio, que foi realizado em 17/5/1979, sendo a colheita efetuada em setembro/
outubro.

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com seis trata-
mentos (genótipos) e cinco repetições.

A irrigação constou de apenas um banho, para que se efetuasse a germinação
normalmente. Como posteriormente ocorreram algumas chuvas, embora de baixa
intensidade, não foram realizadas outras irrigações.

° experimento de Formosa, 1980, foi idêntico ao de 1979, diferindo apenas
quanto à data de plantio, que foi atrasada, sendo realizada em 21/6/1980 e, conse-
qüentemente, com colheita efetuada no período das chuvas (novembro/dezembro).
Não foi feita calagem, uma vez que o experimento foi repetido na mesma área. Nes-
te ano, foram feitas três irrigações através de banhos rápidos (23/6. 22/7 e
22/8/1980).

Em Formoso do Araguaia (120 LS), o experimento foi realizado na área do
Projeto Rio Formoso, em terreno de várzea próprio para arroz irrigado. Um único
experimento foi plantado, em 23/5/1979,sendo em solo recém-desbravado e incor-
retamente sistematizado, uma vez que os canais de drenagem foram realizados no
período de floração e não foi possível a irrigação na formação e enchimento de
grãos.

Em todos experimentos, tanto em várzeas como em terras de sequeiro, as par-
celas continham quatro fileiras de soja com 6 m de comprimento, espaçadas de
0,6 m. A área útil foi composta pelas duas fileiras centrais eliminando-se 0,5 m de
cada extremidade.

Os tratos fitossanitários e cultivos manuais foram efetuados sempre que neces-
sários.

As características agronômicas e as cultivares e linhagens estudadas são apre-
sentadas nos quadros de resultados.

Os dados foram submetidos à análise de variancia e as médias ao teste de
Duncan a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para maior facilidade na discussão serão considerados, principalmente, as cul-
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TABELA 1. Dados médios de diversas caracteristicas feno lógicas dos experimentos (I e lU de competição de linhagens e culttva-
res de soja, na entressafra de 1978 em Goilnia, GO. sob condições de irrigação.

Tratamento Produção Floração Maturação Acamamento Altura vagem Altura planta Qualidade
sementes

k9/ha dias 1 a 5 em %germ.

Experimento I (Plantio em 21/05/781

1. IAC7 3527 a 66b 157 a 2,0 e 15 be 81 ab 95
2. IAC6 3078b 65 be 145b 3,0 a 21 a 91 a 89
3. LO 75-1448 2711 e 69 a 144 b 2,0 e 13 e 73 b 94
4. IAC73-4045 2383 e 62d 161 a 2,Oe 12 ed 75 b 75
5. UFV 7&5 1700d 4719 106d 1,Od 6e 44 e 94
6. Paraná 1642 de 469 103de 1,Od 9de 49 e 94
7. IP8F 1446 deI 64e 120e 3,0 b 17 ab 83 ab 94
8. UFV 1 1337 ef 469 104d 1,Od 8e 38 ed 95
9. Andrews 116219 481 102de 1,Od 7 e 48e 96

10 UFV-2 112519 50e 108d 1,Od 8e 37 cd 93
11. Santa Rosa 109619 44h 97 e 1,Od 7e 29d 98
12 IAC2 9469 481 ns e 1,Od 8e 40 ed 96

C.V.% 14,14 2,07 4,01 10,94 11,82 16,12

Experimento 11(Plantio em 22/05/781

1. Cristalina 3300 a 61 d 144a 1,8 bc 12 bed 60 e 91
2. LO 75-2760 3107 a 67e 150a 2,2 b 15 be 79 e 78
3. G079-2063 2799b 521 126b 1,8 bc" 10de 58e 92
4. IA-IREEN 2267 e 83 b 4,0. 23. 112. 89
5. GO 79-2045 2239 e 501 130b 1,6 bcd 13 bcd 67 de 94
6. GO 79-1088 2211 cd 56e 129b 1,4cd 12bcd 75cd 92
7. IAC73-2736 2194 cd 91. 3,8. 17 be 104.b 63
8. G079-1040 1989 cd 521 125b 1,3cd li cd 66 de 95
9. GO 79-1059 1911 d 521 127 b 1,2ed 13 bcd 57 e 91

10. Paranagoiana 1489 e 91. - 3,2. 12bed 93b 85
1" IAC5 1246 e 511 105e 1,4 ed 7e 55 e 93
12. J 298 8791 409 100 e 1,Od 7e 351 88
C.V.% 18,08 2,63 5,39 12,91 12,74 12,96

a. IAC-73-2736, Paranagoiana e IA·IAEEN não atingiram maturação até o início das chuvas; receberam aplicação de desfolhan-
te para provocar maturação.

tivares e linhagens GO 79-2063, IAC 6, IAC 7, LO 75-2760 e Cristalina, que partici-
param de todos experimentos tardios, e as precoce/médias Paraná e Santa Rosa. Os
resultados encontram-se, em parte, nas Tabelas 1 a 4. Do experimento de Formoso
do Araguaia, são apresentados apenas os dados de floração.
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TABELA 2. Dados médios de diversas características fenológicas do experimento de competição de linhagens e cultivares de soja,
na entressafra de 1979 em Goiânia, GD, sob condições de irrigação. Plantio em 11/06/79.

Tratamento Produção Floração Maturação Stend final Altura vagem Altura planta

kg/ha dias pl/m em

1. GO 79·2035 2724 a 74 ed 146b 15,6 bed 9 bed 50 cdef
2. LO 75-2760 2708 a 83 a 159 a 17,2 abcd 14 a 59abc
3. LO 75-1494 2708 a 84 a 159 a 17,6 abcd 11 abc 58 abcd
4. GO 79·1039 2552 ab 76 bc 144 bcd 15,4 bcd 10 abcd 46 defg
5. GO 79·2034 2542 ab 72d 147 b 16,9 abcd 13 ab 54 bcdef
6. IAC 7 2526 ab 84 a 158 a 13,6 ede 10 abcd 54 bcdef
7. GO 79·2063 2276 abe 73 d 145 bc 16,0 abcd 12 abc 51 cdef
8. LO 75·2749 2234 abe 84 a 156 a 19,1 abc 14 a 69 a
9. LO 75·2867 2192 abc 84 a 158 a 21,4 a 12 abc 64 ab

10. GO 79·3068 2161 abc 76 bc 145 be 15,0 bcd 13 ab 54 bcdef
11. GO 79·2041 2141 abc 68 ef 138 ef 12,5 de 6d 42 fgh
12. GO 79·1084 2140 abc 69 e 140 de 14,0 bcd 8 cd 46 defg
13. Cristalina 2046 abc 77b 148 b 19,2 ab 12 abc 45 efg
14. GO 79·3090 1989 abc 78 b 141 cde 15,9 bcd 12 abc 56 bcde
15. GO 79·1061 1906 abcd 68 ef 135 fg 14,0 bcd 8 cd 44 efg
16. GO 79·5138 1724 bcd 76 bc 146 b 15,4 bcd 12 abc 46 defg
17. GO 79·2023 1692 bcd 66 fg 134 fgh 8,7 e 9 bcd 42 fgh
18. IAC6 1666 cd 85 a 159 a 18,0 abcd 12 abc 59 abc
19. GO 79·1030 1552 ed 67 efg 130 h 8,3 e 9 bcd 38gh
20. GO 79-4051 1161 d 67 efg 131 gh 8,6 e 8 cd 32 h

C.V. % 23,63 2,40 2,06 21,82 4.78 14,86
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.j:o. TABELA 3. Dados médios de diversas características fenológicas do experimento de competição de linhagens e cultivares de soja,
w em Goiãnia, sob condições de irrigação e dias para floração em Formoso do Af"aguaia. na entressafra de 1980a..j:o.

Goiânia Formoso do

Tratamento
Araguaia

Produção Maturação Aeamamento Altura vagem Altura planta Floração
Floração

kg/ha dias 1 a 5 em dias

1. Cristalina 3404 a 144 e 1,0 d 7 ede 58 fgh 58g 45d
2. LO 75-2760 3050 ab 152 ed 1,6 bed 13 b 74 de 69 e 55 be
3. IAC7 2946 abe 160 b 3,0 a 12 b 86 be 67 ed 47 d
4. LO 75-1494 2900 abe 160 b 2,6 a 10 be 94 ab 72b 52 e
5. IAC6 2850 abe 155 e 1,3 bed 14 ab 68 def 65 d 57 ab
6. IAC73-5115 2825 abe 140 e 2,0 b 12 b 77 ed 60 ef 59 a
7. GO 79-2034 2621 bed 124 gh 1,0 d 7 ed 66 ef 57 gh 47 d
8. LO,75-2280 2483 bede 172 a 2,9 a 19 a 98a 86 a 59 a
9, LO 75-2768 2404 edef 131 f 1,3 bed 7 ede 65 ef 61 ef 45d

10. LO 75-2749 2404 edef 150 d 1,4 bed 14 b 72 de 66 d 59 a
11. GO 79-1040 2046 defg 121 hi 1,0 d 6 edef 64 ef 52 i 46d
12. GO 79-2063 1975 efg 125 gh 1,2 cd 6 edef 60 fgh 54 hi 45 d
13, GO 79-2039 1879 fgh 127 fg 1,6 bed 7 ede 66 ef 56 gh 46 d
14, GO 79-1030 1846 fgh 123 ghi 1,2 ed 4 ef 50 h 52 i 45d
15, GO 79-2041 1837 fgh 119 i 1,0 d 7 ede 63 efg 52 i 45 d
16. GO 79-1060 1825 fgh 123 ghi 1,4 cd 8 ed 74 de 55gh 45 d
17, GO 79-3016 1712 gh 119 i 1,8 be 7 ede 65 ef 55gh 47 d
18. GO 79-3005 1587 gh 110 j 1,1 d 6 edef 53gh 52 i 45 d
19. GO 79-3015 1283 h 119 i 1,4 bed 6 edef 53 gh 54 hi 45d
20. GO 79-1091 750 i 124 gh 1,0 d 4f 39j 48j 45 d

C.V.% 18,85 2,68 14,99 16,02 11,50 3,67 4,72

a Plantios em 07/05/1980 (Goiânia) e 23/05/1980) (Formoso do Araquaia).



TABELA 4. Dados médios de diversas caracteristicas fenológicas dos experimentos de competição de linhagens e cultivares de so-
ja, nas entressafras de 1979 e 1980, em vãrzea irrigada de Formosa, GO. Plantios em 17/05/79 e 21/06/80.

Produção Floração Maturação Altura de planta
Tratamento ---

1979 1980 1980 1979 1980 1979 1980

kg/ha dias dias em

1. LO 75-2760 2485 a 2053 a 71 a 138 154 a 63 a 64 b
2. IAC 7 2373 ab 1903a 72a 158 154 a 68a 74 ab
3. IAC6 2207 abe 1133 a 72a 141 148 b 74 a 81 a
4. Cristalina 2062 bc 1171 a 68 b 137 149 ab 59 a 33 c
5. GO 79-2063 1892 c 1623 a 64 c 123 144 b 64 a 65 b
6. LO 75-1448 2033 c 139 70 a
7. GO 79·2034 1897 a 64 c 144 b 67 b

C.V.% 10,93 -15,43 2,89 2,77 16.78 12,15
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Produção

A produção de soja na entressafra mostrou médias elevadas como 3.527 kg/ha
da cultivar JAC-7, em Goiânia. no ano de 1978 (Tabela I). Este valor é
135% maior que a média do Estado, nos últimos 10 anos (1.496 kg/ha). As médias
Jas cinco cultivares e linhagens controles (IA C 6, IAC 7, LO 75-2760, Cristalina e
GO 79- 2063) foram 3.162 kg/ha, nos experimentos de 1978, 2.244 kg/ha, em
1979, e 2.845 kg/ha, em 1980, na Estação Experimental de Goiânia. Em Formosa,
as produções dos cinco controles foram de 2.204 e 1.577 kg/ha em 1979 e 1980,
respectivamente. Neste experimento (1980) houve problema com encharcamento,
prejudicando o stand e, conseqüentemente, a produção. No experimento de For-
moso do Araguaia, a produção foi altamente prejudicada pelo deficit hídrico, devi-
do a impossibilidade de irrigação, a partir da floração. Entretanto, houve produções
de até 1.755 kg/ha (GO 79-2034) e em algumas parcelas do tratamento mais tardio
não se obteve colheita (Tabela I, 2, 3 e 4).

Quanto aos genótipos controles precoces/médios (Paraná e Santa Rosa) apre-
sentaram produções inferiores, 1.369 kg, em 1978, (Tabela 1) e 1.312, em 1980, na
Estação Experimental de Goiânia. Dados deste último experimento não foram apre-
sentados, tendo no entretanto, contemplado produções entre 783 a 1.675 kg/ha,
mostrando deste modo, o baixo potencial de material precoce para a entressafra.

Outras cultivares tardias recomendadas para o plantio de verão (safra), como
UFV-I, IAC 2 e IAC 5 também apresentaram baixas produções e foram descartadas
nos anos seguintes (Tabela I).

Floração e Maturação

A floração (número de dias do plantio à data em que 50% das plantas estavam
floridas), bem como a maturação (número de dias do plantio à data em que 95% das
vagens se encontravam maduras) variaram entre as linhagens e cultivares acentuada-
mente. Em 1978, enquanto a IAC 7 florescia com 66 dias e atingia a maturação
com 157 dias, a Santa Rosa florescia com 44 e madurava com 97 dias apenas. Ape-
sar de não haver análise de variância entre anos, parece que houve uma tendência
de alongamento do ciclo nos plantios mais tardios, principalmente quando permane-
ciam temperaturas mínimas em torno de 100C, por longos períodos, o que, possi-
velmente, inibia a indução floral. Esta interpretação pode ser facilitada pela Fig. 1 e
está em concordância com as informações de Parker & Borthwick (1943) e Brown
(1960) que verificaram drástica inibição da indução floral a 100C. Houve tendência
de variação também quanto ao local no mesmo ano. Em 1980, por exemplo, a culti-
var Cristalina floresceu com 58 dias em Goiânia e com 45 dias em Formoso do Ara-
guaia. Atribuiu-se esta redução, principalmente ao efeito da temperatura que é mais
elevada em Formoso do Araguaia. Neste local, dos 20 genótipos testados, apenas as
LO 75-2280, IAC 73-5115, LO 75-2760, IAC 6 eLO 75-2749 se destacaram e pare-
ceram ser promissores, quanto ao ciclo (Tabela 3).
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Outro efeito que se atribuiu à temperatura é a ligeira tendência de alongamen-
to do ciclo de alguns genótipos, na entressafra (inverno), em relação ao período da
safra (verão). A IAC 7 floresceu com 53 dias, na safra 1977/78, e com 66 dias na
entressafra de 1978, sendo que para maturação foram 135 e 157 dias, respectiva-
mente, em Goiânia. Entretanto outros genótipos parecem ter sido afetados mais
pelo fotoperíodo do que pela temperatura, como a GO 79-2063 que floresceu no
verão 1977/78 com 58 dias e no inverno 1978 com 50 dias, tendo atingido a matu-
ração com 144 e 126 dias, respectivamente.

Grau de acamamento

Ao acamamento foram atribuídas notas arbitrárias, variando de 1 a 5, segun-
do critério de Bernard et aI. (1965). Considerando como 2,5 o grau mais elevado
tolerável (Santos & Vieira 1975), verificou-se que em poucas ocasiões foi superado
em Goiânia. Nos demais locais, apenas a IAC 7, em Formoso, 1980, obteve grau
superior. Dentre os controles tardios, a IAC 7 e IAC 6 mostraram maior tendência
ao acamamento.

Alturas de planta e de inserção

As alturas de inserção e de planta mínimas desejáveis para a colheita mecânica
foram consideradas como 10 e 60 em, respectivamente (Santos & Vieira 1975).
Muitos tratamentos não atingiram estes limites (Tabela 1 a 4) e dentes os controles
a Cristalina apresentou médias mais baixas, seguida pelo GO 79-2063.

Stand final

A densidade de 16 plantas/m de fileira, mínima desejada, nem sempre foi
obtida. Os principais problemas na obtenção do stand são a deficiência de irrigação
e a má preparação do solo, nas áreas de sequeiro. Nas várzeas, além da má prepa-
ração do solo, acrescenta-se o excessivo encharcamento de algumas parcelas. No ex-
perimento de 1980, em Formosa, a Cultivar Cristalina, principalmente, foi drastica-
mente prejudicada pelo encharcamento que reduziu o stand afetando a altura e pro-
dução.

Qualidade de semente

As sementes colhidas na entressafra, antes do início das chuvas, são de boa
qualidade, mesmo nos genótipos de baixo potencial quanto ao caráter. Cultivares
excessivamente tardias no inverno (Tabela 1) e plantios tardios, que dão colheitas
após o início das chuvas produzem sementes de baixa qualidade.

. A exploração de soja na entressafra assume particular importância nas várzeas,
onde as deficiências e os excessos hídricos podem ser evitados pela suplementação
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de água e drenagem, em períodos críticos da cultura, bem como nas áreas de se-
queiro com infra-estrutura para irrigação.

A monocultura com terras subutilizadas na entressafra cederia lugar a uma
agricultura dinâmica, principalmente nas várzeas sistematizadas, evitando que terras
inaproveitadas na entressafra permitam a proliferação de plantas daninhas. A rota-
ção com a soja, além do benefício da prevenção de infestação de ervas, promove o
melhoramento físico-químico do solo, proporcionando maior rentabilidade através
da exploração agrícola contínua.

Outro aspecto de suma importância é a alta qualidade das sementes obtidas,
podendo ser plantadas no ano agrícola que se inicia, evitando armazenagem por
longo período, sem apresentar perdas no poder germinativo da semente. Este aspec-
to é de maior importância para o Norte de Goiás, onde a produção de semente no
verão é difícil, sendo que poderão ser produzidas na entressafra nos projetos incen-
tivados pelo Governo.

CONCLUSÕES

Nas condições em que foram executados os experimentos, podem ser obtidas
as seguintes conclusões:

- o aproveitamento, com a cultura da soja, da infra-estrutura para irrigação
existente no Estado, na entressafra, é viável, principalmente com irrigação
por infiltração e aspersão;

- há necessidade de uma boa sistematização das várzeas, para permitir uma efi-
ciente drenagem e irrigação visando ao plantio da soja, não sendo recomen-
dadas as "subdrenagens" para arroz irrigado;

- a escolha da cultivar dependerá do microclima local;

- as linhagens LO 75-2760, GO 79-2034, IAC 73-5115, e as cultivares IAC 6,
IAC 7 e Cristalina tiveram bom comportamento em alguns microclimas do
Sul do Estado;

- as cultivares UFY-l, IAC 5, IAC 2, Santa Rosa, Bossier e Paraná, recomen-
dadas para o período da safra não se desenvolvem satisfatoriamente no pe-
ríodo de entressafra, sendo inviáveis;

- a temperatura teve marcante influência sobre o comportamento da maioria
das cultivares e linhagens estudadas, alongando o ciclo, quando permanecem
baixas.
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linhagens de soja, no ano agrícola 1979/80, foram instalados experimentos nos
municípios goianos de Porangatu (13026'LS), Gurupi (11043'LS), Alvorada
(12028'LS) e Araguaína (70 12'LS).

Com exceção de Araguaína (areia quartzosa), os demais solos são caracteriza-
dos pela vegetação de cerrado, ácidos e baixa fertilidade, sendo que na região são
bem identificados o período de chuvas (outubro a maio) e o período seco.

Os resultados foram animadores, mas muitos problemas agronômicos aconte-
ceram como ocorrência de retenção foliar e caule verde na maturação, principal-
mente nos genótipos de pubescência cinza. Houve também grandes problemas quan-
to à qualidade de sementes, principalmente nos locais de baixa latitude.

Verificou-se que, agronomicamente, a cultura da soja é muito promissora pa-
ra o Norte de Goiás, sobressaindo, nas condições estudadas, as linhagens LO 75-
-2280, GO 79-1083, GO 79-1088, LO 75-2760 e GO 79-2063 bem como a cultivar
IAC-6.

Os resultados evidenciaram a necessidade de pesquisas, com relação à época
de plantio e de colheita, calagem, adubação e melhoramento genético, visando es-
pecialmente à utilização de cultivares de pubescência marrom e com sementes im-
permeáveis.

PRELlMINARY TEST OF SOYBEAN
(GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

CULTIVARS AND LlNES IN LOW LATITUDES OF NORTHERN GOIÃS

ABSTRACT - Soybean trials were carried out during the 1979/80 planting season at
the counties of Porangatu, G urupi, Alvorada e Aragua (na, between the latitudes of
13026'12" SL and 7012'00" SL. The objectives were to determine soybean geno-
types performance in the low latitudes.

Except for Araquarna (sandy soil) , the soil from other locations was char-
acteristic of the cerrado type, with low fertility and fairly high acidity.

Although the results were quite satisfactory, many agronomic problems were
observed. Brown pubescence genotypes showed foliar retention and green culm at
maturation. The seed quality was seriously affected in the low latitudes.

Agronomically, the soybean crop is very much promising in the nort of Goiás
(Iow latitudes), showing especially good performance the lines LO 75-2280, GO 79-
1083, GO 79-1088, LO 75-2760, GO 79-2063 and IAC-6 variety ..

The results point out the need for further experimentation regarding dates
of planting and harvesting, lime and fertilizer aplication. Soybean breeding is also
another important line o+ research, with the aim of creating cultivars of brown
pubescence and impermeable seeds.
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INTRODUÇÃO

A soja é muito sensível ao fotoperíodo e esta sensibilidade determina, em
grau considerável, a área de adaptação e época de maturação de cada cultivar (Hart-
wig 1970 e Saccol 1975). As cultivares de soja adaptadas às regiões temperadas rara-
mente se comportam bem em latitudes tropicais (Hinson 1971). Suas respostas a
fotoperíodos tropicais fazem-nas florescer muito rapidamente. Altura de plantas
aceitável raramente é atingida e as produções são baixas porque as plantas não têm
tempo suficiente ou superfície foliar, para produzir grandes quantidades de ma-
terial alimentar nas sementes.

Observações feitas por Hartwig (1970), em vários genótipos, sugeriram que
um período de 45 dias da emergência ao início da floração aproxima-se de um
mínimo para permitir às plantas um crescimento adequado, para propiciar mode-
radas produções de sementes e ter as vagens suficientemente elevadas para permitir
a colheita mecânica, sem excessivas perdas.

Segundo Saccol (1975), as cultivares adaptadas ao Rio Grande do Sul, em
geral, não são induzidas a florescer em fotoperíodos com mais de 16 horas de luz,
porém. em fotoperíodos com menos de 12 horas de luz todas elas florescem em
20 a 30 dias após emergência.

A cultivar de soja Júpiter , quando plantada na Guiana (60LN), apresentou
início de floração aos 42 dias e altura de planta madura de 64 cm. Na Flórida
(300LN). floresceu aos 90 dias. com altura de 152 em (Hinson 1971).

A temperatura é também um dos elementos básicos do ambiente que tem
influência no desenvolvimento da soja e, normalmente, interage com o fotoperío-
do (Bergamaschi et aI. 1977, Garner & Allard 1930 e Howell 1963). A soja acele-
ra seu desenvolvimento en tre 15 e 300C, declinando um pouco acima ou abaixo
desta faixa. Em regiões muito quentes, a cultura atingirá suas exigências térmicas
com um menor número de dias, encurtando o ciclo (Bergamaschi et aI. 1977 e Cart-
ter & Harteig 1963). Entretanto, há evidências de que as cultivares diferem em suas
necessidades de temperatura, algumas sendo adaptadas a temperatura mais elevada
que outras.

Com a expansão da cultura da soja no Brasil, principalmente nos últimos
anos, atingindo regiões de latitudes menores, como o Centro-Oeste e Nordeste, evi-
denciou-se a necessidade de testar um grande número de genótipos, bem como
a criação de cultivares adaptadas a estes ambientes: São conhecidos alguns genótipos
que podem ter bom comportamento nestas condições, sendo também possível
desenvolver outros com capacidade genética para ocuparem amplas áreas de cultivo
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1980; Gandolfi et aI. 1977 e Gilioli
et aI. 1980).

() Norte de GOIás. considerado como potencial para expansão da soja, possui
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extensas áreas planas de fácil mecanização mas dispõe de uma infra-estrutura agrí-
cola incipiente, criada em função da cultura de arroz de sequeiro. A região é de
baixíssima densidade demogrãfica, tanto rural como urbana, apesar de, na últirnr
década, ter experimentado um acelerado desenvolvimento sócio-econômico com a
implantação de rodovias e grandes projetos agropecuários, além da influência de
Brasília. O regime pluviométrico é caracterizado por um período de chuvas (outu-
bro a abril/maio) e um período seco. No extremo Norte, é comum a ocorrência de
anos com um período maior de chuvas.

Como limitações para a implantação da cultura da soja na região, além dos
aspectos agronômicos, podem ser mencionados a baixa fertilidade dos solos, a de-
ficiente infra-estrutura de transportes (dos insumos e da produção) de armazena-
gem e de comercialização, além da necessidade de maior presença do sistema de
assistência técnica e creditício.

Há, no entanto, um grande interesse governamental para o desenvolvimento
da região, estando em implantação e em estudos projetos de grande significado
econômico social como a navegação dos rios Araguaia e Tocantins, construções
de hidrelétricas e rodovias, implantação dos projetos agrícolas Rio Formoso,
Rio do Sono, Peixe, Alto Paraíso etc.

Com o objetivo de obter informações sobre o comportamento de cultivares
e linhagens de soja no Norte de Goiás (baixa latitude) e fornecer subsídios a fu-
turas pesquisas, foi desenvolvido este trabalho na região, no ano agrícola de 1979/
80.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado através de esforços conjuntos, integrando a Em-
presa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA), Planejamento Agropecuária
Ltda. (PLANAGRI) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Esta-
do de Goiás (EMATER/GO).

Os experimentos foram instalados nos murucipios goianos de Porangatu,
Alvorada, Gurupi e Araguaína, compreendidos entre 13026'LS e 07012'LS.

Os dados referentes a localização, solos, adubação, clima e data de plantio
encontram-se na Tabela I.

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repeti-
ções. As parcelas foram constituídas de quatro fileiras de soja com 6,0 m de com-
primento (com exceção do experimento de Gurupi, com 5,0 m), espaçadas de
0,6m.

As características agronômicas estudadas foram produção (g/área útil, trans-
formadas em kg/ha), floração (período de plantio até a data em que 50% das plan-
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TABELA 1. Dados relativos ã localização, solo, clima, adubação, calagem e data de plantio dos experimentos de comportamento de cultiva-

res e linhagens de soja no Norte de Goiás, ano agrfcola 1979/80.

Discriminação Porangatu Alvorada

Altitude (m)a
Latitude (o LS)a

Distância do experimento à cidade (km]

Solo

pH
AI+++ (eq. mg)
Ca ++ + Mg ++ (eq. mg)

P (pprnl

K (pprnl

Calagem (t/hal
(N-P2 OçK2 O; kg/ha)

Climab

Precipitação (mm)

nov.79

dez. 79

jan.80

fev.80

mar. 80

Data do plantio

720
13026'12"

12

cerrado
4,9

0,3
0,5

0,5
45,0

2
0-105-0

AW

420

12028'12"

25

cerrado

4,9

0,3

0,9

Gurupi Araguaína

400

11043'48"

28
cerrado

2
0-105-0

AW

28/11/79

300
07

0
12'00"

12

areia quartzosa

5,9

0,0

4,3

5,0

28,0

2
0·50-30

AW

276

256

408

450
117

29/11/79

275

268

590
1.033

120

27/11/79 06/12/79

a Dados referentes a cidade seda do município onde foi instalado o experimento.
b Caracterização climática segundo Koeppen (AW= clima tropical com concentração de chuvas no verão e estação seca bem caracterizada no

inverno.

25,0

2
4-30-16+ Zn

AW



tas estavam floridas, maturação (período do plantio até a data em que 95% das
vagens estavam maduras), alturas de planta e de inserção das primeiras vagens (al-
turas médias, em centímetro, em três partes homogêneas da área útil), grau de aca-
mamento (notas de um a cinco, segundo Bernard et a!. 1965) e stand final (número
de plantas na área útil, transformado em número de plantas/m de fileira). Além des-
sas características, foram observadas, visualmente, a cor da pubescência, a unifor-
midade de maturação, qualidade de semente e incidência de enfermidades.

Os tratamentos constaram de 12 cultivares e linhagens de soja que estão rela-
cionadas nas Tabelas de resultados. As linhagens com a sigla GO foram desenvolvi-
das pela EMGOPA, as de LO foram desenvolvidas pelo Centro Nacional de Pesqui-
sa de Soja (CNPSo - Londrina) e as cultivares IAC desenvolvidas pelo Instituto
Agronômico de Campinas. A linhagem Paranagoiana é uma mutante tardia da Pa-
raná, encontrada pelos pesquisadores do CNPSo e EMGOPA, em Santa Helena de
Goiás. Os genótipos GO 79-1083, GO 79-1088, GO 79-2022 e IAC-2 são de cresci-
mento indeterminado, os demais são do tipo determinado.

O caJcário utilizado era calcítico e muito fino.

RESULTADOS

Os resultados experimentais deverão ser complementados com mais informa-
ções, uma vez que trabalhos conduzidos fora das Estações Experimentais não apre-
sentam a confiabilidade desejada. Entretanto, para uma região extensa e carente em
infra-estrutura de pesquisa agropecuária, são valiosas as informações obtidas.

1. Experimento de Porangatu

A calagem foi feita com um mês de antecedência, ocasião em que foi planta-
da soja IAC 6, em toda área, com bastante inoculante, para ser incorporada antes do
plantio do experimento, a fim de favorecer a nodulação neste, mesmo se tratando
do primeiro ano com soja em cerrado. Havia algumas manchas no terreno e as repe--
tições A e B receberam adubação quatro vezes maior (420 kg de P2 Os lha).

Os dados médios estão contidos na Tabela 2, mostrando a diferença entre tra-
tamentos através do teste de Duncan ao nível de 5%. Não houve diferença significa-
tiva para bloco (com exceção para maturação a 5% e altura de planta a I%) e os coe-
ficientes de variação (CV) estão dentro dos limites aceitáveis.

Não se coletaram dados de floração. A nodulação foi muito' boa, não sendo
feita, em nenhum dos experimentos, adubação em cobertura. O aspecto fitossanitá-
rio foi normal.

2. Experimento de Alvorada
A calagem foi feita imediatamente antes do plantio.
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TABELA 2. Dados médios de produção, maturação, stand final, acamamento e alturas de planta e de inserção, no experimento de compor-
tamento de cultivares e linhagens de soja em Porangatu, GO, ano agrlcola 1979/80.

----
Altura

Tratamento Produção Maturação stand final Acamamento
(kg/ha) (dias) (pilha) (1 a 5) Vagem Planta

(em)

LO 75·2760 2.500 a 119 cd 20 bcd 1,0 d 18 abc 66cd
GO 79·2063 2.342 ab 136 a 28 a 1,0 d 10 f 56 cd
LO 75·2868 2.165 abc 124 bc 16 e 1,0 d 14 cdef 59 cd
GO 79·1083 2.146 abc 120 cd 23 b 2,4 a 16 bcd 113 a
IAC 7 2.066 abc 119 cd 17 de 1,0 d 11 ef 49 ed
LO 75·2280 2.043 abc 118 d 19 cd 1,5 c 20 ab 87 b
GO 792022 1.929 abc 136 a 11 f 1,5 c 22a 101 ab
GO 79·1088 1.897 abc 135 a 23 b 2,0 b 19 ab 87 b
LO 75·1494 1.719 bc 118 d 9f 1,0 d 9f 41 d
IAC2 1.677 bc 121 bcd 22 bc 1,5 c 15 bcde 91 b
IAC 6 1.608 bc 119 cd 14 e 1,0 d 12 def 55 cd
Paranagoiana 1.489 c 126 b 22 bc 1,0 d 14 cdef 64e
CV (%) 23,39 2,79 11;67 3,67 10,06 16,81



Foram coletados dados apenas de produção, stand final e floração (Tabela 3).

TABELA 3. Dados médios de produção, floração e stand final no experimento de comporta-
mento de cultivares e linhagens de soja em Alvorada, GO, ano agrlcola 1979/80.

--------

Tratamento
Produção Floração stand final

(kg/ha) (1 a 5) (pl/m)
------- ..---------------

LO 75·2760 1.799 a 4 18 abcde
LO 75-2868 1.594 ab 5 16 cde

GO 79·1083 1.503 ab 5 22 ab

GO 79·2022 1.4 79 abc 5 13 e

LO 75-2280 1.420 abc 5 19 abcd

GO 79·2063 1.368 abc 5 17 bcde

IAC 2 1.316 abc 4 21 abc

IAC 7 1.281 abc 5 15 de

GO 79-1088 1.198 abc 5 18 abcde

IAC6 896 bc 4 6 f

Paranagoiana 809 c 4 2 f
CV (%) 32,29 24,53

--------
a F loração: notas de 1 a 5 de acordo com o estádio em que se encontrava no dia da observação

sendo 1 = sem flor; 2= inicio de floração; 3= 50% de plantas floridas; 4= mais de 50% e 5= fim

de floração.

As plantas desenvolveram muito pouco, possivelmente devido à calagem, ter
sido feita tardiamente e a adubação ser baixa para o solo que é de baixa fertilidade.

A linhagem LO 75-1494 foi desprezada devido ao stand baixíssimo.

3. Experimento de Gurupi

A calagem e o plantio da soja IAC 6 foram feitos nas mesmas condições do
experimento de Porangatu.

A soja IAC 6, plantada antes do experimento, foi considerada perdida pela
falta de chuva e ataque de Elasmopalpus lignosellus.

o experimento também teve problema com déficit hídrico, no início, tendo
o stand reduzido drasticamente.

Os resultados médios são apresentados na Tabela 4. A nodulação foi muito
boa, apesar da IAC 6 não ter desenvolvido para permitir uma pré-nodulação na área
experimental.

No final do ciclo, houve ataque de cupim (Syntermes molestus), antecipando
a maturação das plantas atingidas. Houve incidência de pústula bacteriana (Xantho-
monas glycines) nos genótipos suscetíveis e antracnose (Colletotrichum dematium
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TABELA 4, Dados médios de produção, floração, maturação, stand final, acamamento e alturas de planta e de inserção, no experimento de
comportamento de cultivares e linhagens de soja em Gurupi, GO, ano agrfcola 1979/80.

Produção Floração Maturação stand final Acamamento Altura
Tratamento

(kq/ha] (dias) (dias) (pl/rn} (1 a 5)
Vagem Planta(cm) __

IAC 7 3.372 a 55 ab 120 b 10 ab 1,0 c 12 cde 68 9

LO 75·2760 3.355 a 57 a 120 b 13 a 1,3 c 16 bc 67 9

GO 79·2063 3.190 a 57 a 134 a 11 ab 1,0 c 10 e 75 fg
GO 79·1083 3.172 a 52 b 120 b 9 bc 3,5 a 22 a 171 a
IAC 2 3.095 a 52 b 120 b 11 ab 3,5 a 18 ab 133 c
GO 79-1088 3.002 a 57 a 134 a 10 ab 2,1 b 19 ab 152 b
LO 75·2868 2808 ab 53 b 120 b 10 abc 1,0 c 11 de 73 fg
GO 79-2022 2.748 ab 57 a 134 a 6 cd 2,6 ab 17 ab 116 d
LO 75-2280 2.729 ab 57 a 131 a 6 cd 1,3 c 19 ab 97 e
Paranagoiana 2.186 bc 57 a 134 a 6 cd 1,3 c 15 bcd 86 ef
IAC 6 1.628 cd 55 ab 120 b 6 cd 1,0 c 10 e 60 9
LO 75-1494 1.150 d 55 ab 123 b 6 cd 1,0 c 5f 42 h
CV (%) 17,86 4,50 2,37 33,49 15,27 10,29 10,92



var. truncata) nas parcelas de maior densidade. A linhagem Paranagoiana apresen-
tou vagens chochas e sementes enrugadas, com alta incidência de antracnose e seca
das hastes e vagesn (Phomopsis sojae).

4. Experimento de Araguaína

A calagem e plantio da soja IAC 6 receberam o mesmo tratamento que no
experimento de Porangatu.

A soja IAC 6, plantada após a calagem, apresentou excelente desenvolvimento
e uma nodulação exuberante por ocasião de sua incorporação (antes da instalação
do experimento).

Os dados médios encontram-se na Tabela 5. Constatou-se a presença de algu-
mas pragas como percevejos (P. guildinii e Acrosternus sp.) e vaquinhas (Diabrotica
speciosa e Cerotoma sp.), estas últimas com grande população, provocando intenso
desfolhamento e ataque nas vagens. A cultivar IAC 2 apresentou severa incidência
de pústula bacteriana.

DISCUSSÃO

Os rendimentos obtidos são relevantes, mostrando o grande potencial da re-
giao. Sendo o rendimento médio (ponderado) do Estado de Goiás, nos últimos
10 anos, (1971 a 1980) de 1.496 kg/ha de soja, verificaram-se, nos experimentos
em estudo, médias superiores. Não é, portanto, o rendimento uma barreira para a
implantação da cultura da soja no Norte de Goiás.

Considerando como 10 em e 60 em (Santos & Vieira 1975) as alturas de in-
serção das vagens mais baixas e da planta, respectivamente, as mínimas desejáveis
para se efetuar a colheita mecânica, verifica-se que na maioria das combinações
(genótipo-ambiente) este limite foi satisfeito. Por outro lado, houve situações
em que a altura das plantas foi excessiva, o que favoreceu o acamamento.

o stand final mínimo desejado era de 16 plantas por metro de fileira de
soja, para não prejudicar o rendimento (Costa Val 1971). Entretanto, na maioria
dos casos, este limite não foi atingido devido ao déficit hídrico após o plantio em
alguns experimentos, a incidência de Elasmopalpus lignosellus e inadequado trans-
porte e conservação das sementes usadas.

Houve uma tendência de encurtar os períodos plantio-floração e plantio-ma-
turação, em relação ao Sul do Estado. Como exemplo pode ser citada a IAC 6 que,
em média de três experimentos no mesmo ano, floresceu com 67 dias no Sul e atin-
giu a maturação com 136 dias contra 48 e 122 em Araguaína, respectivamente.
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TABELA 5. Dados médios de produção, floração, maturação, stand final, acarnamento e alturas de planta e de inserção, no experimento de
comportamento de cultivares e linhagens de soja em Aragualna, GO, ano agrlcola 1979/80.

------------

Produção Floração Maturação stand final Aeamamento Altura
Tratamento

(kg/ha) (dias) (dias) (pl/rn] (1 a 5)
Vagem Planta

._--
GO 79-2063 2.746 a 46 d 132 ed .17 a 1,0 b 12 d 55 dei
LO 75-2280 2.312 ab 56 a 124 de 12 b 1,3 a 31 a 87 ab
GO 79-1088 2.285 ab 46 d 126 ede 15 ab 1,3 a 20 b 88 ab
LO 75-2760 2.274 ab 49 b 125 ede 15 ab 1,0 b 19 b 57 de
GO 79-2022 2.227 abe 46 d 134 bc 7 c 1,2 ab 18 bc 86 ab
GO 79-1083 2.220 abe 41 e 152 a 14 ab 1,4 a 18 bc 97 a
IAC 7 1.930 bcd 46 d 125 cde 13 b 1,0 b 13 d 411g
LO 75-2868 1.881 bcd 48 e 129 cde 12 b 1,0 b 13 d 40lg
IAC6 1.669 ed 48 c 122 e 7 c 1,0 b 13 cd 46 el
IAC 2 1.556 d 39 I 122 e 13 b 1,0 b 19 bc 67 cd
Paranagoiana 1.548 d 56 a 141 b 8e 1,0 b 20 b 73 bc
LO 75-1449 649 e 49 b 122 e 2d 1,0 b 6e 36 9
CV (%) 18,46 0,54 4,46 19,60 6,93 9,87 15,67



A antecipação da floração e maturação em Araguaína deve-se aos efeitos con-
juntos causados pela temperatura mais elevada e fotoperíodo mais curto naquele
local, durante a condução dos experimentos.

Considerando com 2,5 o grau de acamamento máximo desejado para colheita
mecânica (Santos & Vieira 1975), verificou-se que em poucos casos este limite foi
ultrapassado. Com o uso de adubações fosfatadas menores, esta característica
deverá ser reduzida.

Apesar do primeiro ano de soja nos locais, houve incidência das principais en-
fermidades, inclusive olho-de-rã (Cercospora sojina), além das já mencionadas, po-
rém em níveis toleráveis.

Como principais limitações à cultura da soja, do ponto de vista agronômico,
foram observadas a má qualidade das sementes produzidas e a irregularidade de ma-
turação. Em alguns casos, não se atingiu uma maturação perfeita, apresentando cau-
le verde e retenção foliar, principalmente nos genótipos de pubescência cinza.

Por outro lado, algumas linhagens de pubescência marrom apresentaram com-
portamento muito bom, com maturação normal, altura de planta e de vagens boas.

Como sugestão para solucionar o problema da semente de má qualidade, de-
vem ser feitos trabalhos na entressafra (período seco) e, a longo prazo, desenvolvi-
mento de cultivares com sementes de boa qualidade, possivelmente com impermea-
bilidade. Os projetos agrícolas, fomentados pelo Governo, poderão servir como
campos de multiplicação de sementes na entressafra.

CONCLUSÕES

Com apenas quatro experimentos durante um ano, não se podem tirar conclu-
sões definitivas quanto aos aspectos agronômicos. Nas condições em que foram
conduzidos os experimentos, obtiveram-se as seguintes conclusões preliminares:

1. agronomicamente a cultura da soja é muito promissora para o Norte de
Goiás.

2. Observações feitas pelos técnicos e os dados coletados mostraram que as
linhagens LO 75-2280, LO 75-2760, GO 79-1083, GO 79-1088 e GO 79-2063,
bem como a cultivar IAC 6 são muito promissoras para a região, sendo que a
LO 75-2280 comportou-se muito bem, em todos experimentos, quanto à matura-
ção, altura de planta e de inserção, acamamento, rendimento e aspecto geral.

3. Há necessidade de outros experimentos, não só de competição de genó-
tipos mas também de épocas de plantio e de colheita, calagem, adubação e melho-
ramento, visando a criar cultivares adaptadas, possivelmente, com sementes im-
permeáveis.
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ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE UM Ml:TODO
DE MELHORAMENTO NA SELEÇÃO PARA TAMANHO
DE SEMENTE DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

L.P. Bonetti '

RESUMO - Segregantes de três cruzamentos de soja e respectivos progenitores fo-
ram usados para examinar correlações de peso individual de sementes entre diferen-
tes gerações, objetivando determinar a efetividade de seleção para tamanho de se-
mentes, nas primeiras gerações derivadas pelo método de melhoramento "single
seed descent" (SSD), através do peso de sementes individuais de diferentes plantas.
Assim, pelo menos no melhoramento para tamanho de sementes, uma redução no
número de populações poderia ser realizada, pela eliminação de genótipos inferio-
res, antes de dispender tempo e esforços para se alcançar a homozigose e para se
praticar a seleção na base de fileiras de plantas.

Os resultados obtidos indicaram que seleção para tamanho de sementes, ba-
seada em peso de sementes individuais de soja, parece improdutiva. Correlações não
significativas e, de certa forma baixas, que existiram entre as sementes individuais e
suas progênies, não asseguraram uma boa predição do peso e, por extensão, do ta-
manho de sementes para propósitos de seleção.

STUDY OF THE USE OF SELECTION BREEDING METHOD
FOR SOYBEAN SEED SIZE

ABSTRACT - Segregates of three soybean crosses and their parents were used to
examine intergeneration correlation of weight among individual seeds. The objective
of the study was to determine the effectiveness of selection for seed size, by
selecting through the weight of single seeds in early generations of the single seed
descent breeding method. Thus, at least in breeding for seed size, a reduction of
population number by eliminating inferior genotypes would be performed before
expending time and effort to reach homozygosity and selection on a row basis.

The results indicated that selection for seed size based on weight of individual
soybean seeds does not seem productive. Non-significant and rather low correlations
that existed among the individual seeds and their progenies did not ensure a good
prediction of single seed weight, and therefore of seed size, for selection purposes.

1 Eng~ Agr~, Centro de Experimentação e Pesquisa da FECOTR IGO, Caixa Postal 10, CEP
981 ao, Cruz Alta, RS.
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INTRODUÇÃO

o principal objetivo na aplicação prática do melhoramento de plantas é atin-
gir uma maior produção por unidade de área, através do desenvolvimento de varie-
dades melhoradas de um determinado cultivo. Na busca de novas cultivares, os me-
lhoristas têm utilizado métodos de melhoramento que variam desde instintivas se-
leções de plantas aparentemente melhores até às mais sofisticadas técnicas desen-
volvidas pela moderna ciência agronômica. Métodos clássicos e convencionais de
melhoramento, por exemplo, têm sido modificados e/ou adaptados para permitir
o uso de processos alternativos e diferentes técnicas na formação de variedades su-
periores.

Presentemente, o melhoramento de plantas que se reproduzem por auto-fe-
cundação é baseado fundamentalmente em hibridação e seleção. O objetivo da hi-
bridação é combinar em um genótipo os genes desejáveis de dois ou mais genótipos
que são utilizados como progenitores.

Quando se deseja praticar seleção para uma determinada característica, a es-
colha do método usado para isolar um genótipo procurado de uma numerosa popu-
lação segregante, pode se constituir em grande problema. Por isso, estabelecida a
meta a ser atingida, na tentativa de melhorar uma característica da planta, deve-se
determinar a eficiência do método utilizado para esse trabalho de melhoramento.
Briggs & Knowles (1967), por exemplo, observaram que quando o melhorista está
tentando obter o máximo de um ou poucos cruzamentos, no menor tempo possível,
o método genealógico é a melhor escolha. No entanto, várias modificações desse e
de outros métodos podem ser utilizadas, assim como, disponibilidade material e hu-
mana, objetivos de pesquisa e disposições em tempo e espaço são determinantes de-
cisivos na avaliação de que método é o melhor para cada situação em particular.

Uma modificação do método de melhoramento genealógico conhecido como
"single seed descent" (SSD) foi ressaltado por Brim em 1966. Com este método
modificado, a população é mantida nas primeiras gerações pela colheita de uma se-
mente de cada planta para estabelecer ri geração seguinte e a variância genética para
o caráter pode ser mantida durante as primeiras gerações e, então, a seleção para o
caráter pode ser conduzida em gerações mais avançadas tendo como base linhas ou
fileiras de plantas.

Independente do método de melhoramento utilizado, o tamanho de sementes
tem adquirido crescente importância entre- os caracteres sob seleção no desenvolvi-
mento de novas cultivares de soja. Singh (1976) sugeriu que seleção para tamanho
pequeno de semente poderia resultar em linhagens com melhor e mais rápida germi-
nação, e uma menor necessidade de água para germinar sob condições hídricas
adversas. Hartwig & Edwards (1970), estudando o efeito de tamanho de semente so-
bre o rendimento em cultivares de soja de características genéticas comuns obtidas
por retrocruzamentos, não encontraram diferença de produtividade entre tipos que
tinham peso de cem sementes de 9, 14 e 25 gramas. No entanto, ao completar esse
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esse estudo, (Edwards & Hartwig 1971), observaram que sementes pequenas reque-
riam menos umidade para germinação. Hunter & Erickson (1952), ao investigar a re-
lação da germinação de sementes com a umidade disponível no solo, concluíram
que a semente de soja requer um mínimo de 50% de seu peso em conteúdo de umi-
dade antes de iniciar a germinação. Esses autores asseveram, ainda, que quando a
umidade no solo é suficiente para que a semente fique embebida com um pouco de
água, mas não suficiente para que germine dentro de uma semana, as sementes são
facilmente atacadas por fungos e apodrecem sem que se complete o processo de
germinação.

Fehr & Weber (1968), usando seleção massal, determinaram que seleção para
semente de pequena e baixa gravidade específica resultou em máximo progresso
para alto teor de óleo e baixo conteúdo de proteína. Além disso, sementes de ta-
manho grande são mais sujeitas a danos mecânicos na colheita e operações de se-
cagem e limpeza.

É de se evidenciar, no entanto, que a classificação do tamanho de sementes
em soja tem sido usualmente baseada no peso de cem sementes. Em face disso,
torna-se necessário determinar se há ou não resposta à seleção quando uma semente
individual é a unidade para produzir gerações sucessivas.

Vários estudos para determinar o tipo de ação de genes e estimar a herdabili-
da-te de caracteres econômicos em soja foram conduzidos (Fehr & Weber 1968;
Johnson & Bernard 1963; Johnson et ai. 1955 e Weber & Moorthy 1952). Os resul-
tados indicam que a maior porção da variância genética total é aditiva (Brim &
Cockerham 1961; Croissant & Torrie 1971; Hansom et ai. 1967; Gates et ai. 1960;
Singh & Hadley 1968 e Weiss et ai. 1952). Assim sendo, o método SSD parece ser
potencialmente útil para uso nas atividades de melhoramento visando o tamanho
de semente em soja, pois o peso de semente, além de alta herdabilidade, apresenta
a variância aditiva como o principal componente de sua variância genética total,
preenchendo os dois requerimentos básicos para utilização do método.

Na elaboração do trabalho de tese (Bonetti 1978), ao determinar teores de
óleo em sementes de soja através de ressonância nuclear magnética, foram obtidos
valores de peso individual de sementes em gerações segregantes que permitiram,
neste trabalho, avaliar as possibilidades de uso do método de melhoramento SSD
na seleção para tamanho de sementes.

MATERIAL E MÉTODOS

Três populações, a partir daqui denominadas populações 1,11 e I1I, foram es-
tudadas. Elas resultaram de cruzamento dialélico entre três genótipos homozigotos,
HHP, uma.linhagem de sementes com tamanho pequeno e alta percentagem de pro-
teína, e duas cultivares, Mandell e Wisconsin Black, com conteúdo de proteína mo-
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deradamente elevado. A população I foi derivada do cruzamento HHP x Mandell;
a população II do cruzamento HHP x Wisconsin Black e a população III do cruza-
mento Mandell x Wisconsin Black. Origem e características das cultivares são mos-
tradas na Tabela 1. Embora cada população tenha sido mantida separada das outras
duas, os procedimentos foram os mesmos para cada população.

TABELA 1. Caracteristicas dos genótipos utilizados como progenitores
a
.

Mandell

c . - d bornposiçao a semente
Peso de

Origem ou Grupo de Proteína Óleo semente
Genealogia maturação % % (mg)

de um cruzamento de G. III-IV 51.0 14.3 0.058

soja (T 133) x diversas
variedades comerciais dos
grupos de maturação li,
111 e IV, retrocruzadas
duas vezes com G. max

e autofecundada mais de
10 gerações.

de Manchu (P.1. 30593-
N.E. China) 111 42.6 19.7 0.152

P.1. 5039 (de Paris, Fran- 44.7 18.8 0.119
ça, 1900).

Cultivar

HHP

Wisconsin Black

a Dados obtidos de Reports RSLM 230 (1966) e 238 (1969), U.S. Regional Soybean Laborato-
tv , Urbana, IIlinois.

b Proteína: percentagem do peso seco da semente (Método de Kjeldahl).
Óleo: Percentagem do peso seco da semente (Método NMR).

Na primavera de 1976, as populações F 2 foram plantadas espaçadamente na
área experimental da Agronomy South Farm, Urbana, Illinois, EUA. Cada popula-
ção consistiu de 380 plantas, distribuídas em três blocos com 38.1 em de espaça-
mento entrelinhas e 30 em entre plantas na linha. Duas fileiras contendo os respec-
tivos progenitores (40 plantas por progenitor) foram plantadas em cada cruzamen-
to. Cada planta F 2 foi colhida individualmente. Após limpeza e secagem, uma se-
mente foi tomada ao acaso para ser pesada e analisada para conteúdo de óleo por
meio de espectroscopia de ressonância magnética nuclear.

A geração F 3 foi conduzida em casa de vegetação, no inverno 'de 1977, nas
dependências da Universidade de Illinois, em Urbana. Ela consistiu de 336, 342 e
324 sementes derivadas de plantas F2 individuais nos cruzamentos I, II e Ill, respec-
tivamente. As populações parentais (PI e P2) estavam constituídas de 13 e 16 plan-
tas para HHP e Mandell no cruzamento I, 15 e 14 para HHP e Wisconsin Black no
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cruzamento 11, 17 e 18 plantas para Mandell e Wisconsin Black na população 11I.
As plantas foram cultivadas em vasos de 15 em de diâmetro, contendo uma mistura
de solo, areia e turfa, na proporção 3: 1:1. Iluminação suplementar foi utilizada du-
rante o período de crescimento das plantas no sentido de prolongar o período diá-
rio de luminosidade para 16 horas. Uma temperatura média de 26.00C foi mantida
na casa de vegetação. Na maturação, cada planta derivada de F 3 foi colhida indivi-
dualmente. Uma semente de cada planta foi tomada ao acaso para secagem, pesa-
gem e análise química.

Na primavera de 1977, a geração F4 esteve constituída de 291, 286 e 255
plantas nos cruzamentos I a 111, respectivamente. O mesmo procedimento previa-
mente desenvolvido na população F 2 a campo foi repetido. As populações de proge-
nitores foram 6 e 7 para HHP x Mandell, 8 e 10 para HHP x Wisconsin Black e 12 e
11 plantas para Mandell x Wisconsin Black.

A redução no número de plantas de uma geração para a seguinte foi atribuída
a condições ambientais adversas, germinação baixa devido a possível efeito de seca-
gem das sementes para avaliação química e alguma seleção natural durante as gera-
ções anteriores. A geração F4, cultivada em campo na primavera de 1977, sofreu se-
vera estiagem durante a época de semeadura e exigiu irrigação para germinar. Como
conseqüência, a mais alta redução em número de população ocorreu nesta geração,
com somente 169, 160 e 122 plantas sobrevivendo nas populações I, 11 e 11I, respec-
tivamente.

Médias, variâncias e coeficientes de variação do peso de sementes individuais
foram calculadas para todas as populações.

A herdabilidade para o caráter peso de sementes foi calculada no sentido aro-
VP1 + VP2/V

pio usando a fórmula H2 = V F 2 - 2 F 2' onde H2 é herdabilidade

no sentido amplo, V F é a variância da geração e F , V P e V P são as variâncias
2 2 1 2

das populações dos progenitores.

Análises de correlação simples foram utilizadas para determinar o relaciona-
mento entre as variáveis estudadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estimativas de herdabilidade podem ser úteis nos estudos para melhoramento
de populações de plantas. Elas podem fornecer informações no sentido de determi-
nar se o progresso resultante da seleção para uma determinada característica poderá
ser fácil ou difícil de ser alcançado. Em soja, herdabilidade relativamente alta tem
sido reportada para peso de semente na geração F 2 e gerações subseqüentes, como
fOI mencionado anteriormente. No presente estudo, portanto, estimativas de herda-
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bilidade para peso de semente nas gerações F2 dos três cruzamentos foram incluí-
das somente com propósitos comparativos. Os resultados são expressos na Tabela 2.

TABELA 2. Estimativa de herdabilidade para peso de sementes individuais deriva
das de gerações F2 associadas com três cruzamentos de soja.

Cruzamento Herdabilidade

HHP x Mandell
HHP x Wisconsin Black
Mandell x Wisconsin Black

0.02
0.60
0.03

Valores de herdabilidade para peso de sementes individuais foram relativa-
mente baixos, exceto no cruzamento HHP x Wisconsin Black que apresentou 0.60.
Surpreendentemente, baixa herdabilidade foi observada em HHP x Mandell, consi-
derando ser o cruzamento que envolvia maior diferença de peso de semente entre
progenitores (Tabela 3).

TABELA 3. Médias, desvios padrão e coeficientes de variação por peso individual de sementes
derivadas da geração F2 e respectivos progenitores (South Farm, 1976).

Cruzamento Peso médio de Desvio
Coeficiente

ou sementes indi- padrão de

progenitor viduais (mg) variação

HHP x Mandell 0.109 0.0209 19.02

P1 0.077 0.0095 12.32

P2 0.162 0.0276 17.35

HHP x Wisconsin Black 0.093 0.0216 23.06
P1 0.082 0.0079 9.45

P2 0.136 0.0174 12.74

Mandell x Wisconsin Black 0.149 0.0210 14.08

P1 0.146 0.0204 14.04

P2 0.096 0.0209 21.85

Análise de sementes individuais para peso de semente em F 2' F 3' F4 e popu-
lações parentais.

Peso médio de sementes individuais, desvios padrão e coeficientes de variação
nas gerações F 2, F 3 e F4 e seus progenitores, são apresentados nas Tabelas 3, 4 e
5, respectivamente. .

A média dos pesos de sementes individuais nas populações híbridas ficaram
entre as médias dos progenitores nos três cruzamentos, exceto nos segregantes F 2
do cruzamento Mandell x Wisconsin Black, os quais apresentaram média mais alta

458



que ambos os progenitores. Em geral, populações segregantes F 3 em casa de vegeta-
ção tiveram valores médios de peso mais altos do que nas populações Fl ou F4 cul-
tivadas no campo. No entanto, valores médios das populações parentais revelaram
padrões mais variáveis. Mandell foi o progenitor de sémentes mais pesadas entre to-
das as populações de progenitores, seguido de Wisconsin Black. Foi também obser-
vado que o cruzamento Mandell x Wisconsin Black conteve a mais alta média de pe-
so de semente em cada uma das três gerações estudadas. Geralmente, os valores mé-
dios de HHP x Mandell, cruzamento envolvendo progenitores de sementes de mais
alto e mais baixo peso, foram superiores aos valores médios de HHP x Wisconsin
Black. Coeficientes de variação em peso de sementes individuais foram de magnitu-
de similar em todas as gerações, embora as condições ambientais tenham sido dife-
rentes para cada geração.

TABELA 4. Médias, desvios padrão e coeficientes de variação por peso individual de sementes
derivadas da geração F3 e respectivos progenitores (South Farm, 1976/1977).

Cruzamento Pesoméd io de Desvio Coeficiente
ou sementes indi- padrão de

progenitor viduais (mg) variação

HHP x Mandell 0.114 0.0220 19.22
P1 0.087 0.0144 16.66
Pl 0.145 0.0165 11.33
HHP x Wisconsin Black 0.106 0.0212 20.01
P1 0.060 0.0085 13.94
Pl 0.106 0.0345 32.54
Mandell x Wisconsin Black 0.138 0.0300 21.74
P1 0.158 0.0489 30.94
P2 0.137 0.0302 22.02

TABELA 5. Médias, desvios padrão e coeficientes de variação por peso individual de sementes
derivadas da geração F4 e respectivos progenitores (South Farm, 1977).

Cruzamento Pesomédio de Desvio Coeficiente
ou sementes indi- padrão de

Progenitor viduais (mg) variação

HHP x Mandell 0.092 0.0171 18.51
P1 0.065 0.0088 13.76
P2 0.149 0.0102 6.71
HHP x Wisconsin Black 0.082 0.0159 19.28
P1 0.065 0.0108 16.85
P2 0.126 0.0191 15.06
Mandell x Wisconsin Black 0.127 0.0242 18.96
P1 0.140 0.0309 22.13
P2 0.109 0.0153 14.21
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Correlações entre peso de sementes individuais

Embora na maioria das vezes tomado -a partir de amostras de cem grãos, o
peso de sementes tem sido reportado por muitos autores como sendo um dos carac-
teres de mais alta herdabilidade em soja. Seleção efetiva para tamanho de semente
através de seu peso, no entanto, irá depender de uma alta significativa correlação
entre duas gerações. Se tal correlação existe, cada geração pode ser usada para predi-
zer o peso de semente de sua progênie. Por outro lado, com a utilização do método
de melhoramento proposto por Brim (1966), onde somente uma ou duas sementes
ao caso são colhidas de cada planta, é necessário se determinar como essas sementes
individuais se relacionam de geração para geração, já que as mesmas estarão sujeitas
à seleção.

A correlação entre peso de sementes individuais derivadas das diferentes ge-
rações, dentro de cada cruzamento, e das 6 populações de progenitores, são apresen-
tadas na Tabela 6. Correlação de peso de sementes individuais entre a população
F 2 cultivada no campo em 1976 e suas progênies F 3 conduzidas em casa de vegeta-
ção em 1976/77 foram altamente significativas em dois dos três cruzamentos. O re-

TABELA 6. Correlação entre peso de sementes individuais (mg) de gerações F2• F3 e F4 de
três cruzamentos de soja e de seusrespectivos progenitores.

Cruzamento Tamanho de amostra e coeficiente de correlação
ou

Progenitor n F2/F3 n F2/F4 n F3/F4

HHP
x

Mandell 291 .195** 169 .159* 169 .232**
P1 13 .027+ 5 .767 5 -.414
P2 17 .287 7 .059 7 -.261

HHP
x

Wisconsin Black 282 .153** 160 .245** 160 .142
P1 14 -.174 7 -.264 7 .091
P2 15 .359 10 -.148 10 -.324

Mandell
x

Wisconsin Black 189 .096 122 .158 122 .027
P1 14 .642* 10 .190 10 .252
P2 17 .240 11 -.428 . 11 -.131

*Indica significância ao nível 5%.
* * Indica significância ao nível 1%.
+ Progenitores avançaram de geração para geração por autofecundação e suascorrelações foram
determinadas pelas comparações Fx/Fx+ \. Fx/Fx+ 2 e Fx+ 1 /Fx+ 2' respectivamente.
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lacionamento entre F 2 e F 4 foi significativo ao nível de .05 no cruzamento HHP x
Mandell e ao nível de .01 no cruzamento HHP x Wisconsin Black. Somente HHP x
Mandell mostrou correlação significativa (P < .01) entre peso de sementes indivi-
duais de F 3 com F 4' Os segregantes do cruzamento Mandell x Wisconsin Black não
mostraram correlação significativa entre as gerações examinadas. Por sua vez, HHP
x Mandell foi o único cruzamento a apresentar significância em todas as correla-
ções para peso individual de sementes analisadas.

Embora tenham sido registrados altos coeficientes de correlação, não foi en-
contrada associação significativa para os progenitores estudados, exceto para o
P 1 de Mandell x Wisconsin Black, em F 2 com F 3' que mostrou ao nível .05 corre-
lação significativa.

CONCLUSÕES

Entre as fontes de variabilidade em peso de sementes de soja, precisa-se con-
siderar a variabilidade devida a diferenças entre plantas de um mesmo genótipo e
aquela devida à posição das sementes numa mesma planta. Collins & Cartter (1956)
determinaram diferenças de peso entre sementes de diferentes partes da planta e,
mesmo, entre sementes derivadas de diferentes posições na vagem. Mas, quando
uma rápida mudança de gerações é necessária como no método SSD, somente uma
semente por planta é preciso durante o avanço de gerações, independente de sua po-
sição na planta. Neste caso, muitas gerações podem ser obtidas anualmente, utilizan-
do instalações de casas de vegetação e cultivando plantas sob condições de estresse
de forma a acelerar seu período de crescimento. É importante, para que tal esquema
funcione, a presença de uma alta associação entre peso de sementes individuais de
geração para geração, a fim de se usar uma semente como um preditor de sua des-
cendente. Além disso, a correlação entre aquelas sementes precisa ser na mesma
direção nas gerações sucessivas, para que seja de utilidade geral o processo de sele-
ção.

Os estudos de correlação aqui reportados mostram que o peso foi positiva-
mente correlacionado entre sementes individuais descendentes, mas não foi encon-
trado um padrão consistente de significância entre as gerações. Os coeficientes de
correlação entre gerações foram geralmente baixos e aqueles envolvendo os proge-
nitores de sementes mais pesadas não foram significativos. HHP x Mandell foi o úni-
co cruzamento mostrando correlação significativa em todos os coeficientes compu-
tados. Incidentalmente, os progenitores deste cruzamento apresentaram, respectiva-
mente, o mais baixo e o mais alto peso médio de sementes individuais entre as três
variedades usadas nos cruzamentos.

Os resultados obtidos indicam que, pelo menos com os métodos usados e aná-
lises desenvolvidas nesta investigação, seleção em gerações iniciais de soja para tama-
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nho de semente, baseada em peso de sementes individuais, parece ser improdutiva.
Correlações não significativas, e de certa forma baixas, que existiram entre as se-
mentes individuais e suas progênies não asseguraram uma boa predição do peso e,
por extensão, do tamanho da semente para propósitos de selecão. Ainda assim, re-
sultados relacionados com descendentes nas gerações híbridas do llzamento (HHP
x Mandell) envolvendo progenitores com valores médios extremos de peso indivi-
dual de sementes foram promissores do ponto de vista de melhoramento. Eles mos-
traram que as diferenças em peso entre sementes individuais de uma geração tende-
ram a persistir em razoável bom nível nas gerações subseqüentes. No entanto, ou-
tros métodos de melhoramento comprovadamente efetivos para a seleção de dife-
rentes caracteres em soja, talvez apresentem melhor e mais segura resposta à seleção
para tamanho de semente do que o método SSD.
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NUMBArRA: UMA NOVA CULTIVAR PARA O BRASIL CENTRAL

R.A.S. Kiihl1

L.A. Alrneida '
N.E. Arantes"
C.R. Spehar '

L. Villel,,3
P.M.F.P. Monteiro"

R.B. Holirn"
M.A.C. Miranda"

P.I.M. Souza?
A cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) Numbaíra, que antes de seu lan-

çamento foi identificada pela sigla Lo 75-1494, é proveniente do cruzamento Davis
x IAC 71-1113, realizado em 1970/71, em Campinas, pela Seção de Leguminosas
do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. Foi desenvolvido pelo método
genealógico. IAC 71-1113 é uma linhagem F 5' de florescimento tardio, selecionada
a partir do cruzamento Hill x PI 240664.

1 Eng9 Agr9, Centro Nacional de Pesquisade Soja· CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.

2 Eng9 Agr?, Pesquisador da EPAMIG, Fazenda Experimental de Uberaba,Caixa Postal 351,
CEP 38100, Uberaba, MG.

3 Eng9 Agr9, Centro Nacional de Pesquisa dos Cerrados - CPAC·EMBRAPA, Caixa Postal
- 70·0023, CEP 70000, Planaltina, DF.

4 Eng? Agr9, Pesquisadorda EMGOPA, Caixa Postal 49, CEP 74000, Goiânia, GO.

5 Eng9 Agr9, Pesquisador Cientlfico do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, Caixa
Postal 28, CEP 13100, Campinas, SP.



As seleções foram feitas no Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, em
Campinas, até a quarta geração, sendo que a seleção final, correspondendo a uma
progênie F, (Lo 75-1494), foi realizada em Londrina, PR, no Instituto Agronômico
do Paraná, em 1974/75.

A linhagem Lo 74-1494 foi testada inicialmente (1975/76) no Estado do Pa-
raná (Londrina e Guarapuava), pelo IAPAR, sendo posteriormente enviada pelo
Centro Nacional de Pesquisa de Soja para testes no Brasil Central. Os testes foram
realizados pelo Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (Distrito Federal e
Mato Grosso), Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (Goiás) e Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Minas Gerais), nos anos de 1977/78 a
1979/80. A partir de 1978/79, foi testada também pela UNESP - Campus de Ilha
Solteira. A Tabela 1 apresenta um resumo do comportamento médio de 'Numbaí-
ra", comparativamente à UFV-l e à IAC-2.

'Numbaira' apresenta flor roxa, pubesrência marrom, vagem marrom-clara,
hábito de crescimento determinado, semente amarela, com hilo preto. É resistente
à pústula bacteriana (Xanthomonas phaseoli var. sojense (Hedges) Starr & Burkh).
Apesar de apresentar teor de óleo nas sementes inferior à 'UFV-l', sua produtivida-
de e excelente arquitetura de planta permitiram o seu lançamento como uma nova
opção para os Estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais e para o Distrito Fede-
ral.

NUMBAfRA: A NEW CULTIVAR FOR CENTRAL BRAZIL

Numbaíra soybean (G/ycine max (L.) Merrill) is an F 5 progeny from the cross
of Davis x IAC 71-1113, made in 1970/71, at Campinas - SP, by the Seção de Legu-
minosas - Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. IAC 71-1113 is a late-
flowering Fs progeny from the cross of Hill x PI 240664. Numbaírawas developed
by the pedigree method and the final selection was made at Londrina - PR, by the
Instituto Agronômico do Paraná.

Numbaíra was tested under the designation of Lo 75-1494 in areas of Central
Brazil by CPAC (Distrito Federal and State of Mato Grosso), EMGOPA (State of
Goiás), EPAMIG (State of Minas Gerais) for· three. years (1977/78 to 1979/80)
and for two years by UNESP (Ilha Solteira, State of Mato Grosso do Sul). Table 1
shows Numbafra in comparison with IAC-2 and UFV-1. Although it has lower oil
percentage than U FV-1, it is more productive and shows better height as harvest
time.

Numbaíra is resistant to bacterial pustule (Xdnthomonas phaseo/i varo sojensis
(Hedges) Starr & Burkhl, has determined growth habit, purple flowers, tawny
pubescence, tan pod walls and yellow seeds with black hila.

464



.j:>
a-
VI

TABELA 1. Comportamento médio de"Numbalra" 'UFV·1' e 'IAC·2', em 17 ensaios realizados nos Estado de Goiás, Mato Gros-
so e Minas Gerais, e no Distrito Federal, nos anos de 1977/78 a 1979/80. EMBRAPA, 1981.

Produção Início de Maturação Altura da Altura da Peso de %óleo % proteína
Cultivar de grãos floresci mento (dias) 1!l vagem planta 100 sementes * na na

(kg/ha) (dias) (em) (em) (g) semente semente

Numbaíra 2.790 62 136 19 83 15,0 19,11 39,20
UFV-1 2.638 50 134 14 58 15,2 20,97 40,01
IAC-2 2.339 49 131 18 103 15,2 20,51 39,45

* Observações apenas de Bras ília .



REAÇÕES DE GENÚTIPOS DE SOJA
A MELOIDOGYNE JAVANICA

R.D. Sharrna'

RESUMO - Os danos causados pelo nematóide formador das galhas na cultura da so-
ja são bastante conhecidos, na região dos cerrados.

Vinte cultivares e linhagens de soja (G/ycine max (L.) Merrill) foram avaliadas
quanto a sua reação ao Me/oidogyne javanica (Treub 1885 e Chitwood 1949). O en-
saio foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se de tubos de PVC, com 30 em
de altura e 7,5 em de diâmetro, com fundos fechados com tela de nylon, e solo ino-
culado com 31.000 ovos e larvas de M javanica. Os vinte genótipos foram semeados
ao acaso dentro de cada recipiente. Utilizaram-se dez recipientes, sendo cinco com
inoculação e cinco sem inoculação. O material foi avaliado 55 dias após o plantio,
utilizando-se uma escala de O a 5, baseada no número de galhas e ootecas, por siste-
mas radicular de planta, onde zero indicava ausência de galhas; 1 = 1 a 2 galhas; 2 = 3 a
10 galhas; 3 = 11 a 30 galhas; 4 = 31 a 100 galhas; e 5 = 100 ou mais do que 100
galhas e ootecas. Os resultados foram os seguintes: L 2 (5 e 4); IAC 73.5208 (4,8 e
4,6); Lo 75.1494 (4,6 e 4,5); LO 75.1448 (5 e 4,5); LO 75.2867 (5 e 4,8);Paraná
(5 e 3,8); IAC-5 (5 e 4,2); LO 75.2760 (5 e 4,2); IAC-7 (4,5 e 4,6); Vx 5-281-5
(5,3 e 8); Bragg (5 e 4,2); 1-04 (5 e 3,7); Santa Rosa (5 e 4,6); Bossier (5 e 5); CPAC-
115-76 (5 e 4,4); UFV-l (4,8 e 4,2); IAC-6 (5 e 4); CPAC-34-76 (5 e 4); IAC-2 (5 e
4,6); e IAC-73-5115 (5 e 4,6).

Todas as cultivares e linhagens avaliadas mostraram-se, nas condições do en-
saio, suscetíveis à M javanica. As cultivares 1-04, Paraná e V x 5-281-5 foram um
pouco menos suscetíveis que as demais. A cultivar IAC-73-5115 foi bastante tole-
rante, considerando o índice das galhas e ootecas, apresentando apenas 18,9 e
32,5% de redução na altura e peso seco da planta, respectivamente, comparando-se
com plantas sadias. Os demais genótipos apresentaram 25,6 a 73,6% de redução na
altura e 44,5 a 82,6% no peso seco da planta, respectivamente.

REACTION OF SOYBEAN GENOTYPES TO MELOIDOGYNE JAVANICA

ABSTRACT - The losses of soybeans due to root-knot nematodes in the "Cerrado"
area are well known.

Twenty soybean genotypes (G/ycine max (L.) Merrill) wer.e avaluated for
their susceptibility to Me/odogyne javanica (Trenb 1885) Chilwood 1949. The
experiment was eondueted under greenhouse conditions, using PVC tubos 30 em

I Pesquisador da EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa dos Cerrados-CPAC, Caixa Postal,
700023, CEP 73300, Planaltina, DF.
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height and 7.5 cm in diameter with bottoms closed with nylon gauze. The soil was
inoculated with 31,000 eggs and larvae of M. javanica. Ali soybean genotypes were
randomly sown in each container. Ten containers were used for each treatment.
Five were inoculated with 31.000 eggs and larvae, and the other five were not
inoculated. Treatments were evaluated 55 days after sowing using a scale of O to 5,
based on numbers of galls and egg masses per root system where: grade O (no galls);
grade 1 (1-2) galls; grade 2 (3-10 galls); grade 3 (11-30 galls); grade 4 (31-100 galls)
and grade 5 (more than 100 galls and egg masses). The results showed that: L 2
(5.4), IAC-73.5208 (4.8, 4.6). LO 75.1494 (4.6,4.5), LO 75.1448 (5,4.5), LO
75.2867 (5, 4.8). Paraná (5, 3.8). LO. 75.2760 (5, 4.2), IAC-7 (4.5,4.6), V x 5-
-281-5 (5, 3.8), IAC-5 (5, 4.2). Bragg (5, 4.2). J-04 (5, 3.7). Santa Rosa (5,4.6)
Bossier (5,5), CPAC-115-76 (5, 4.4), UFV-1 (4.8,4.2), IAC-6 (5.4), CPAC-34-76
(5.4), IAC-2 (5, 4.6) and IAC-73-5115 (5,4.6).

Ali genotypes evaluated were susceptible to M. javanica under these condi-
tions. The cultivars J-04, Paraná and V x 5-281-5 showed some resistance. Based on
gall and egg mass índices, the breeding line IAC-73-5115 was apparently tolerant.
Plant height and shool dry weight were reduced 18.9 and 31.5, respectively,
compared to control plants. Plant height and shoot dry weight were reduced from
25.6 to 73.6 and 44.5 to 82.6 per cent, respectively, in the remaining genotypes.

INTRODUÇÃO

É sobejamente conhecida a importância da cultura da soja na economia brasi-
leira. Na região dos cerrados, as áreas cultivadas com soja estão crescendo rapida-
mente, com tendência à ampliação.

A soja, como a maior parte das culturas, apresenta susceptibilidade a doenças
e pragas. Dentre estas últimas, destacam-se os nematóides, como responsáveis pelo
dec1ínio da produção em áreas de cerrados. Existem várias espécies de nematóides
com associação parasítica com soja. Em levantamento realizado nos Estados Uni-
dos, Edwards (1976) observou que os nematóides mais importantes para a cultura
da soja naquele país são o nematóide de cisto (Heterodera g/ycine Ichinoe. 1952),
o nematóide das galhas (Me/oidogyne spp.) e o nematóide reniforme (Roty/enchu-
/us reniformis Linford & Oliveira, 1940). Nas regiões de cerrado, das espécies men-
cionadas acima, os nematóides formadores de galhas merecem atenção especial. As
plantas atacadas são usualmente raquíticas, cloróticas e tendem a murchar mais ce-
do do que as plantas sadias, sob condições de deficiência hídrica.

REVISÃO DE LITERATURA

Um grande número de relatórios foram publicados desde 1952 sobre resistên-
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cia de cultivares de soja ao nematóide formador das galhas Meloidogyne Goeldi,
1887). Silva et al. (1952), em ensaio de campo com 20 cultivares, verificaram que
quatro cultivares eram resistentes a uma espécie de Meloidogyne, que posteriormente
foi identificado como M arenaria Neal 1889, Chitwood 1949 citado por Carvalho
1954. Kiihl & Miyasaka (1970) consideraram as cultivares IAC-2 e Santa Rosa como
resistentes a M javanica. Ibrahim et ai. (1970) estudaram a reação de cinco cultiva-
res de soja a M javanica Treub 1885, Chitwood 1949 eM incog Cofoide &Wlúte
1919, Chitwood 1949, e verificaram que Laredo e Delmar eram relativamente resis-
tentes a M javanica.

As cultivares Santa Maria, Hill, IAC-l e IAC-70-57 mostraram susceptibilidade
para M incognita, enquanto Bragg e IAC-70-57 são suscetíveis a M Javanica (Curi
et a!. 1974).

Kinloch & Hinson (1974) testaram diversos genótipos de soja, quanto a sua
reação a M javanica, e verificaram que as variedades Forrest e Bragg, e mais 22 li-
nhagens, apresentaram resistência a essa espécie de nematóide. Por outro lado, as
variedades Mc·Nair 600, Pickett e Lee foram mais resistentes que a cultivar Hardee
(testemunha), porém mais suscetíveis que Bragg e Forrest. Bonettie & Beskow
(1975) testaram a reação de 37 variedades e 19 linhagens de soja a M javanica, e
verificaram que as cultivares Pickett e Semmes comportaram-se como altamente re-
sistentes. Covolo (1975) testou a reação de 10 variedades de soja a M javanica, e
concluiu que IAS-2 e Hardee são altamente suscetíveis, enquanto que a cv. Bragg
apresentou alguma resistência. Gomes et ai. (1975), no Rio Grande do Sul, avalia-
ram a reação de diversos genótipos de soja a M javanica e M incognita, e concluí-
ram que 43% do material testado mostrou muita resistência, e, 33%, boa resistên-
cia. As variedades Santa Rosa, IAS-I, Mack, Pickett-71, Bragg e Industrial, e mais
cinco linhagens, mostraram alguma resistência à M javanica. Em outra avaliação, no
RS, Gomes et a!. (1976) indicaram os genótipos lC5022, IAC-1, lC5086 e lC101
A como resistentes, e a cultivar Santa Rosa como altamente resistente à M javani-
ca. A alta resistência da cultivar Santa Rosa à M javanica foi novamente confirma-
da por Gomes e Lehman em 1977.

Ferraz (1978) testou a reação de 19 cultivares de soja à M javanica e M in-
cognita e verificou que todas as cultivares mostraram susceptibilidade à M javanica.
Mc Nair 600, Forrest, Bragg, Lee 74 e Pickett-77 mostraram-se resistentes à M in-
cognita.

Em 1979, o Centro Nacional de Pesquisa dos Cerrados (CPAÇ) avaliou 18 ge-
nótipos de soja em microparcelas, com nível baixo de inóculo, e concluiu que so-
mente a linhagem CPAC 6176 foi altamente resistente, eLO. 75.2867, CPAC-115-
-76, LO. 7660, LO. 75.1448, IAC-2, IAC-73.5208 e 1-04 apresentaram boa resistên-
cia (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1980).

Trabalhos de Pesquisa realizados no Rio Grande do Sul (Gomes et ai. 1977),
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nas regiões de Cerrados (Sharma & Castro 1979) e em solos de Minas Gerais, Goiás
e Mato Grosso (Lehman et alo 1977) observaram que o nematóide formador de
galhas M javanica é considerado como uma das principais espécies de importância
econômica para a soja no Brasil.

No Brasil, as perdas cusadas por Meloidogyne spp. na soja foram estimadas
em cerca de 10% (Lordello 1976).

Dentre os métodos de controle dos nematóides, destaca-se o uso de cultivares
resistentes. Nos países em desenvolvimento, em geral, e no Brasil, em particular, de-
vido à sua vasta extensão territorial, este é freqüentemente o único método prático
e econômico para o controle dos nematóides.

o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a reação a M javanica de algumas
variedades e linhagens de soja, de interesse para a área dos cerrados.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi conduzido em casa-de-vegetação, no Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados - CPAC, durante fevereiro, março e abril de 1979.

o material utilizado neste estudo foi selecionado por melhorista do CPAC,
baseado nas boas qualidades agronômicas e boa adaptabilidade do material, para a
região dos cerrados. Vinte sementes de cada genótipo foram selecionadas e pré-ger-
minadas, das quais somente 10 foram utilizadas para plantio em tubos de PVC
(7,5 em de diâmetro e 30 em de altura, com fundos fechados com tela de nylon).
Cada recipiente recebeu 1.400 g de solo (50% mistura do Latossolo Vermelho-Es-
curo (LVE) mais areia de rio). O solo foi peneirado, autoclavado e adubado. Dez
recipientes foram utilizados para cada genótipo. Uma planta foi colocada em ca-
da recipiente.

A cultura monoespecífica do nematóide foi multiplicada em feijoeiro cv-Rico
23, em casa de vegetação. O inóculo foi preparado utilizando o método descrito por
Hussey & Barker (1973). Cinco dos dez recipientes de cada cultivar foram inocula-
dos com 31.000 ovos e larvas por recipiente, e os demais foram mantidos como tes-
temunha (sem inoculação).

Os tubos de PVC, contendo as plantas de soja, foram distribuídos ao acaso so-
bre mesas, dentro de casa de vegetação. A temperatura variou de 15 a 300C, e as
plantas foram irrigadas diariamente. Solução nutritiva contendo macro e microele-
mentos foi aplicada quinzenalmente, na dose recomendada por fabricante.

Cinqüenta e cinco dias após a inoculação, as plantas foram retiradas dos re-
cipientes, e sua parte aérea cortada, para determinação de altura, peso seco da par-
te aérea, e o sistema radicular foi lavado com água de torneira para determinação
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do peso fresco, número de galhas e ootecas e nódulos bacterianos. As raízes foram
avaliadas, numa escala de ° a 5, de acordo com o número de galhas e ootecas. Para
a contagem do número de galhas e ootecas, usou-se microscópio esteroscópio, mé-
todo descrito por Taylor & Sasser (1978). Os valores da escala utilizada obedece-
ram os seguintes critérios:

O) imune (ausência de galhas ou ootecas);

1) altamente resistente (1-2 galhas ou ootecas);

2) resistente (3-10 galhas ou ootecas);

3) moderadamente resistente (11-30 galhas ou ootecas);

4) suscetível (31-100 galhas ou ootecas);

5) altamente suscetível (mais de 100 galhas ou ootecas).

Outros parâmetros, como altura da planta, peso seco da parte aérea, peso
fresco da raíz, número de nódulos bacterianos foram comparados com as plantas
testemunhas, para determinação do percentual de crescimento das plantas inocula-
das. Foram consideradas tolerantes aquelas que apresentaram índice elevado de ga-
lhas com mínima redução no crescimento.

RESULTADOS

A Tabela 1 mostra o percentual de redução, peso seco da parte aérea, peso
fresco de raíz, número médio de nódulos bacterianos por raíz, número de galhas e
ootecas, índice de galhas e ootecas e reação dos genótipos testados a M javanica.

A reação dos genótipos testados a M javanica variou de tolerante a altamente
suscetível, quando foi considerado o índice de galhas. O grau de susceptibilidade

teria sido um pouco menor se considerado o índice de ootecas ao invés do índice
de galhas. Os índices de galhas e ootecas variaram entre 4,6 a 5,0 e 3,8 a 5,0, respec-
tivamente.

Em geral, todos os genótipos testados apresentaram redução no número de
nódulos bacterianos. A mínima redução foi observada nas cultivares CPAC-34-76,
IAC-6 eLO. 75.2760, e, a máxima, na linhagem LO. 75.2867 (Tabela 1).

As linhagens L2 e IAC-73.5208 foram as mais suscetíveis, apresentando o
maior percentual de redução na altura da planta, peso seco da parte aérea, peso
fresco das raízes e índices de galhas e ootecas de (5 e 4) e (4,0 e 4,6), respectiva-
mente. As cultivares J-04, Paraná e V x 5-281-5 foram menos susceptíveis, se consi-
derado o índice de ootecas, mas, se considerarmos o índice de galhas, não houve di-
ferença significativa en tre os tratamentos (Tabela 1).

Dos 20 genótipos testados, somente IAC-73-5115 mostrou alguma tolerância
~M javanica (Tabela 1).
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TABELA 1. Reação de cultivares e linhagens de soja (Glycine max (L.) Merrill) ao nematóide Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood,
1949, em casa de vegetação. Média de 5 repetições.

Cultivar Redução/Aumento (%)

Número das índice das' Reação+ •ou
Peso secoLinhagem Altura Peso fresco Nódulos galhas ootecas galhas ootecas

caule raiz bacterianos

L2 73,6 32,0 41,0 35,0 280 74 5,0 4,0 S
IAC-73.5208 71,9 32,6 55,0 18,4 183 65 4,8 4,6 S
LO.75.1494 68,9 74,1 24,5 40,5 405 168 4,6 4,5 S
LO.75.1448 61,3 69.7 10,0 3,0 443 58 5,0 4,5 S
LO.75.2867 61,1 72,6 7,2 61,5 551 176 5,0 4,8 S
Paraná 58,5 69,9 21,8 25,0 369 103 5,0 3,8 S
LO.75.2760 56.7 74,6 37,7 6,0 348 115 5,0 4,2 S
IAC-7 55,4 77,'2 34.7 45,1 416 135 4,5 4,6 S
V x 5-281-5 53,8 54,0 + 27,5 56,1 322 56 5,0 3,8 S
IAC-5 51,3 51.7 + 14,5 15,3 364 81 5,0 4,2 S
Bragg 50.7 47,9 + 33,7 + 12,1 313 102 5,0 4,2 S

. J-04 48,4 52,9 22,3 + 23,5 278 82 5,0 3,7 S
Santa Rosa 46,6 46,8 + 19,5 11,1 420 136 5,0 4,6 S
Bossier 45,8 66,3 + 33,3 44,4 654 264 5,0 5,0 S
CPAC-115-76 44,5 54,1 9,2 15,9 409 147 5,0 4.4 S
UFV-1 48,8 72,1 17,4 12,1 379 106 4,8 4,2 S
IAC-6 40,5 59,2 + 33,3 4,5 300 83 5,0 4,0 S
CPAC-34-76 40,2 62,0 9,9 + 4,0 380 109 5,0 4,0 S
IAC-2 25,6 44,5 + 32,1 50,4 476 159 5,0 4,6 S
IAC-73-51'15 18,9 32,5 + 26,3 20,6 371 102 5,0 4,6 T

* Indice das galhas ou ootecas: grau O (imune), ausência das galhas ou ootecas; grau 1 (altamente resistente), 1-2 galhas ou ootecas; grau 2 (Re-
sístentel, 3-10 galhas ou ootecas; grau 3 (moderadamente resistente), 11-30 galhas ou ootecas; grau 4 (suscetível), 31-100 galhas ou ootecas;
e grau 5 (altamente suscetível), mais de 100 galhas ou ootecas.

~
-.l ** S - suscetível, T - Tolerante.•....



DISCUSSÃO

A larga distribuição dos nematóides formadores de galhas, nas áreas dos cerra-
dos, constituiu um dos fatores limitantes na produção da soja (Lehman et a!. 1977;
Sharma & Castro 1979). Este problema é agravado pela ocorrência de grande núme-
ro de hospedeiros dessa espécie (Ponte 1977 e Sharma 1978).

Os resultados indicaram que nenhum dos 20 genótipos testados é resistente à
M javanica, embora a linhagem IAC-73-5115 tenha mostrado uma certa tolerância.

A cultivar Santa Rosa comportou-se como suscetível, confirmando resulta-
dos de Bonetti & Beskow (1975), Cavalo (1975), Ferraz (1978) e Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (1979). Por outro lado, Kiihl & Miyasaka (1970) e Go-
mes et alo (1975) a consideraram como resistente. Gomes et alo (1976) e Gomes &
Lehman (1977) classificaram-na como altamente resistente, considerando o núme-
ro de galhas. Em trabalho semelhante, realizado no CPAC, onde foi usado um bai-
xo nível de inóculo (25 a 50 larvas/ 100 g de solo) em microparcelas, observou-se
boa resistência das seguintes linhagens: LO. 75.2867, LO. 75.2760, LO. 75.1448,
CPAC-115-76, IAC-2, IAC-72. 5208 e 1-04, que foram classificadas como suscetí-
veis à M javanica, no presente estudo. (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria 1980).

Tolerância é por vezes mal interpretada por alguns autores. Não se pode clas-
sificar uma planta como tolerante sem tê-Ia comparada a uma testemunha. O fenô-
meno conhecido como tolerância é definido como sendo a continuidade de maior
parte das funções metabólicas das plantas, apesar de seriamente atacadas.

No presente trabalho, os níveis de inóculo utilizados foram suficientemente
altos e efetuados simultaneamente à repicagem das plântulas, de forma a se garantir
a infecção. Em geral, plantas mais novas são mais susceptíveis do que plantas mais
velhas, por que as plantas mais velhas adquirem resistência conhecida como "resis-
tência de campo". Na ausência de genótipos resistentes, a linhagem IAC-73-5115
pode ser considerada boa opção para plantio em áreas infestadas com M javanica.

CONCLUSÕES

I. Não foi encontrada nenhuma cultivar ou linhagem resistente a M javani-
ca.

2. A linhagem IAC-73-5115 parece ser tolerante a M javanica, e pode ser cul-
tivada, sem grandes prejuízos, nas áreas infestadas com M javanica.
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RESPOSTA DA SOJA (GL YCINE MAX (L.) MERRILL),
CULTIVAR IAC 6, A DIFERENTES FOTOPERfODOS

R.B. Holirn'
L.G. Bueno '

P.M.F.O. Monteiro'
A.V. Costa I

RESUMO - Estudou-se, na Estação Experimental de Goiânia, da Empresa Goiana
de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA), a reação fotoperiódica da cultivar de soja
IAC 6, variando-se artificialmente o comprimento do fotoperiódo de 8 a 16 horas.

Para quase todos os caracteres estudados, os valores mais baixos foram obti-
dos nos fotoperiódos de 8 a 10 horas de luz. De um modo geral, houve um aumen-
to linear nas características estudadas com o incremento fotoperiódico.

o estádio RI (aparecimento de flor em qualquer nó da planta) ocorreu aos
34 dias após a emergência das plântulas, no fotoperíodo de 8 horas, e aos 66 dias,
no fotoperiódo de 16 horas, com altura de 33,50 em e 102,00 em, respectivamen-
te. O estádio Rg (95% das vagens maduras) ocorreu aos 78 dias após a-emergência,
no fotoperiódo de 8 horas, e aos 114 dias no fotoperiódo de 16 horas.

I Eng? Agr?, Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária - EMGOPA, Caixa Postal 49, CEP
74000 - Goiânia, GO.
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Após a interrupção da adição artificial de luz (30 dias após seu início), as
plantas dos fotoperiódos de 8 a 11 horas já estavam florescidas e, nos demais tra-
tamentos, floresceram em períodos distintos.

REACTION OF SOYBEAN CULTIVAR IAC-6
(GLYCINE MAX (L.) MERRILL) TO DIFFERENT PHOTOPERIODS

ABSTRACT . Photoperiodic of soybean cultivar IAC 6.

IAC 6 soybean cultivar showed for almost ali characters the lowest values in
the photoperiods of 8 to 10 hours of light. In general, there was a linear increase in
the characters studied by increasing the photoperiod.

Stage RI (flower first appearance in any plant node) occurred 34 days after
plant emergence in the 8-hour photoperiod and at 66 days after emergence in th'!
photoperiod of 16 hours of Iight, with plant height of 35.50 em and 102.00 em in
the photoperiods of 8 and 16 hours, respectively.

INTRODUÇÃO

A soja é muito sensível ao fotoperíodo, e esta sensibilidade determina, em
grau considerável, a área de adaptação e época de maturação de cada cultivar
(Hartwig 1970). Garner & Allard (I930) fizeram plantios semanais de quatro cul-
tivares, determinando que elas floresciam de 20 a 25 dias após a germinação, quan-
do expostas a período de luz artificial de 10 horas. Houve indicações que tempe-
raturas mantidas abaixo de uma média de 75 a 770F (240 a 25°C) tenderiam a
causar pequeno retardamento na floração.

Pendleton & Hartwig (I973) observaram que variedades precoces, freqüen-
temente, apresentam plantas mais baixas, com o retardamento do plantio, que
variedades tardias, e tendem a produzir vagens próximas ao solo. No norte do
Paranã (Ministério da Agricultura lPEAME-DNPEA 1972), plantios de 05/11 e
02/01 apresentaram diferenças nos ciclos de 51 a 55 dias, para as cultivares tar-
dias, de 36 a 41 dias, para as semi-tardias, de 31 a 35, para as semi-precoces e de
16 dias, para as precoces.

Gandolfi et aI. (I977), em estudo fotoperiódico de 555 cultivares de soja,
pertencentes aos grupos americanos de maturação VII, VIII, IX e X, eliminaram
aquelas muito precoces ou muito tardias, selecionando 40 cultivares para estudo em
campo. Somente duas cultivares apresentaram pouca sensibilidade às variações dos
fotoperíodos utilizados (IO, 12 e 14 horas de luz, obtidos artificialmente, median-
te cobertura de plástico preto e iluminação artificial), e que se adaptariam às diver-

475



sas regiões produtoras de soja no Brasil. As plantas sofreram uma influência pronun-
ciada sobre o desenvolvimento vegetativo, apresentando modificações morfológicas
quanto à altura da planta, número de folhas e nós, com o início da floração.

Bergamaschi et alo (1977) informam que a temperatura do ar tem grande in-
fluência no desenvolvimento da soja e, normalmente, interage com o fotoperíodo.
Isto porque a soja acelera seu desenvolvimento entre 15 a 300C, declinando um
pouco acima desta faixa. Em regiões muito quentes, a cultura atingirá suas exigên-
cias térmicas com um menor número de dias, encurtando o ciclo. Afetando o índice
de crescimento, a temperatura influi também no rendimento, no porte da planta, na
altura de inserção de vagens etc.

Rolim et aI. (1979), em Goiânia, verificaram que a cultivar IAC 6 (IAC 73-
-4013), e outras, tendiam a alongar o ciclo, se plantas na entressafra, quando ocor-
rem os dias mais curtos e frios na região.

Este trabalho foi executado em Goiânia, GO, no primeiro semestre de 1979,
com o objetivo de estudar a reação fotoperiódica da cultivar de soja IAC 6.

MATERIAL E MÉTODO

o experimento foi instalado no campo, em Goiânia, GO (16041 'LS, 730 m
de altitude), em um Latossolo Vermelho-Escuro, utilizando adubação de 600 kg/ha
da fórmula 5-25-10 + Zn. A soja foi semeada em 5/1/1979, não utilizando nenhu-
ma irrigação, uma vez que as precipitações pluviométricas foram consideradas nor-
mais.

Foram utilizados fotoperíodos de 8 h, 9 h, 10 h, li h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h
e 16 h, conseguidos através de cobertura das parcelas por molduras (armações de
ferro de 1 x 1 x 1 m) recobertas por plásticos preto e utilização de luz artificial,
para complementação dos fotoperíodos de 12 a 16 horas (lâmpadas fluorescentes
de 20 w, controladas por aparelho eletrônico "minuteria", de cinco saídas).

Os tratamentos fotoperiódicos foram iniciados em 15/01/1979, cerca de cin-
co dias após a emergência, sendo encerrados em 15/2/1979.

As parcelas tiveram a dimensão de 1 x 1 m. As observações foram efetuadas
em dez plantas, sorteadas em cada parcela (tratamento). Uma parcela não recebeu
nenhum tratamento fotoperiódico artificial, sendo considerada como testemunha.
Foram feitas análises de regressão linear para as reações aos fotoperíodos de 8 a
16 h, excluindo-se a testemunha. .

A cultivar utilizada foi a IAC 6, recentemente lançada pelo Instituto Agronô-
mico de Campinas (IAC), comportando-se em Goiás como tardia, de porte eleva-
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do e boa altura de inserção das primeiras vagens; flor roxa e pubescência marrom.
Antes de ser lançada, esta cultivar foi testada com a nomenclatura IAC 734013.

Diversos caracteres foram estudados, mas deu-se maior atenção ao estádio
reprodutivo, por ser a expressão fotoperiódica de maior facilidade de visualização.
Estudou-se ainda altura na colheita, diâmetro do colmo, altura de inserção de va-
gem, número de entrenós, número de vagens por planta, peso de semente por plan-
ta, número de sementes por planta, acamamento, área de maior folha, além dos es-
tádios reprodutivos (RI a Rs), segundo Fehr et al. (1971).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estão contidos nas Fig. 1 a 3, e os coeficientes de correlação
simples na Tabela 1.

Durante a condução do experimento, a média dos dados climáticos, próximo
ao local, foram: temperatura média das máximas: 28,450C, média das mínimas:
: 19,31 °C; média 22,92oC; umidade relativa: 84,96%; precipitação: 856 mm, eva-
poração: 293,9 mm; e insolação: 386,7 horas.

Estádios reprodutivos

Em todos os estádios reprodutivos (Fig. 1 a 2), a altura da testemunha ficou
entre os valores dos fotoperíodos de 13 a 14 horas de luz. Os estádios reprodutivos
responderam linearmente com o incremento fotoperiódico.

O estádio RI (aparecimento de flor em qualquer nó da planta) ocorreu aos
34 dias após a emergência de plântulas, no fotoperíodo de 8 horas, e aos 66 dias,
no fotoperíodo de 16 horas, com altura de 35,50 em (fotoperíodo de 8 horas)
e 102,00 em (fotoperíodo de 16 horas). Para cada hora aumentada no fotoperíodo,
houve um aumento médio de 8,81 em, na altura, e um retardamento para atingir
este estádio em 4,57 dias (Fig. 1 a, b).

O estádio R2 (uma flor nos quatro nós, imediatamente abaixo do nó superior,
com uma folha completamente desenvolvida) surgiu aos 35 dias, nos fotoperíodos
de 8 a 9 horas, e aos 68 dias, no fotoperíodo de 16 horas, com alturas de 37,25 em
e 36,50 em, nos fotoperíodos de 8 a 9 horas, respectivamente, e 110,75 em, no fo-
toperíodo de 16 horas. Para cada aumento de uma hora no fotoperíodo , aumentou-
-se a altura em 9,57 em e retardou-se em 4,67 dias o período para a~ingir este está-
dio (Fig. 1 c, d).

O estádio R3 (vagem com 0,5 em de comprimento em um dos quatro nós su-
periores, com uma folha completamente desenvolvida) ocorreu aos 37 dias, nos fo-
toperíodos de 8 a 9 horas, e aos 71 dias, no fotoperíodo de 16 horas, com alturas
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de 40,00 em e 38,75 crn, nos fotoperíodos de 8 a 9 horasvrespectivamente, e
118,00 em, no fotoperíodo de 16 horas de luz. Para cada hora de acréscimo no fo-
toperíodo, houve um aumento de 10,00 em na altura e um retardamento de
4,82 dias para atingir este estádio (Fig. 1 e, f).
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o estádio R4 (vagem com 2 em de comprimento em um dos quatro nós supe-
riores, com uma folha completamente desenvolvida) surgiu aos 41 dias, nos foto-
períodos de 8 a 9 horas, e aos 77 dias, no fotoperíodo de 16 horas, com altura de
41,25 em, nos fotoperíodos de 8 a 9 horas, e 120,75 em, no fotoperíodo de 16 ho-
ras. Para cada hora aumentada no fotoperíodo, houve em média um aumento de
10,17 em, em altura, e um retardamento para atingir este estádio de 5, 15 dias
(Fig. 1 g, h).

o estádio R, (grãos em início de desenvolvimento em um dos quatro nós
superiores, com uma folha completamente desenvolvida) iniciou-se aos 45 dias,
nos fotoperíodos de 8 a 9 horas, e aos 83 dias, no fotoperíodo de 16 horas, com
altura de 43,75 em, nos fotoperíodos de 8 a 9 horas, e 121,25 em, no fotoperíodo
de 16 horas. Para cada hora de aumento em fotoperíodo, a altura foi aumentada de
9,85 em, e retardou-se de 5,42 dias para atingir este estádio (Fig. 2 a, b).

O estádio R6 (vagem com grãos completamente desenvolvidos em um dos
quatro nós superiores, com uma folha completamente desenvolvida) surgiu aos
57 e 58 dias, nos fotoperíodos de 8 a 9 horas, respectivamente, e aos 99 dias, nos
fotoperíodos de 16 horas, com altura de 45,25 em, fotoperíodo de 8 horas,
44,55 em, fotoperíodo de 9 horas, e 123,50 em, fotoperíodo de 16 horas. Para
cada hora de acréscimo no fotoperíodo, aumentaram-se 10,00 em em altura, e re-
tardou-se este estádio em 5,67 dias (Fig. 2 c, d).

O estádio R7 (vagens arnarelecendo, 50% das folhas amarelas) ocorreu aos
72 e 71 dias, nos fotoperíodos de 8 a 9 horas, respectivamente, e aos 107 dias,
no fotoperíodo de 16 horas. As alturas foram de 44,75 em, fotoperíodo de 8 ho-
ras, 44,50 em, fotoperíodo de 9 horas, e 123 ,50 em, fotoperíodo de 16 horas. Para
cada aumento de uma hora no fotoperíodo, houve em média um aumento
de 9,87 em na altura, e um retardamento médio de 5,02 dias, para atingir este está-
dio (Fig. 2 e, f).

O estádio Rs (95% de vagens maduras, maturidade completa) teve início aos
78 dias, no fotoperíodo de 8 horas, e aos 114 dias, no fotoperíodo de 16 horas,
com alturas de 45,75 em e 123,50 em, nos fotoperíodos de 8 a 16 horas, respecti-
vamente. Para cada incremento de uma hora no fotoperíodo, houve um aumento
médio na altura de 9,90 em, e um retardamento médio de 5,02 dias, para atingir
este estádio (Fig. 2 g, h).

Após a interrupção da adição artificial de luz (30 dias após seu início), os
fotoperíodos de 8 a 11 horas já estavam florescidos; os demais floresceram em pe-
ríodos distintos.

Caracteres relacionados com o colmo, semente, folha e vagem

Os resultados encontrados estão inclusos na Fig. 3. Em quase todos os carac-
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teres, os valores mais baixos foram obtidos nos fotoperíodos de 8 a 10 horas de luz.
Na maioria dos caracteres o fotoperíodo de 16 horas foi inferior ao fotoperíodo de
15 horas de luz.

De um modo geral, houve um aumento linear nas características estudadas,
com o incremento fotoperiódico. A exceção mais conspícua ficou por conta do pe-
so da semente (Fig. 3 a), que atingiu os valores de 10 para 13 horas de luz, daí em
diante reduzindo-se a valores menores. Os pesos da semente nos fotoperíodos lon-
gos (14 a 16 horas) foram inferiores aos valores de 8 a 9 horas de luz. O peso da
semente do tratamento de 16 horas apresentou-se em torno de 48% menor que no
fotoperíodo de 11 horas de luz.

O número de sementes por planta (Fig. 3 b) e o peso de sementes por planta
(Fig. 3 c) tiveram valores mais baixos em 9 a 10 horas de luz, passando acrescer,
gradualmente, até 15 horas. Os fotoperíodos de 10 horas (para número de semen-
tes/planta) e 9 horas (para peso de sementes/planta) foram 88% e 86% inferiores
aos valores do fotoperíodo de 15 horas de luz.

A altura na colheita foi menor no fotoperíodo de 8 a 10 horas, havendo au-
mento no porte da planta com o acréscimo em fotoperíodo, a ponto de resultar em
intenso acamamento (nota 4 na escala de 1 a 5) de plantas nos fotoperíodos de
14 horas de luz em diante (Fig. 3 d).

O diâmetro do colmo (Fig. 3 e) foi menor no fotoperíodo de 9 horas e maior
com a exposição de plantas a 15 horas de luz. O menor valor, tanto em diâmetro
do colmo como em altura na colheita, foi 66% inferior ao maior valor encontrado.

A altura da inserção da primeira vagem foi inconsistente, não mostrando ten-
dência alguma.

O número de entrenós (Fig. 3 f) e o número de vagens por planta (Fig. 3 g)
foi menor nos fotoperíodos de 9 a 10 horas de luz, sendo 73% (número de entre-
nós) e 84% (número de vagens/planta) inferiores aos maiores valores obtidos em fo-
toperíodos de 15 a 16 horas de luz.

A área foliar, nos fotoperíodos de 8 a ró horas, foi muito inferior à dos fo-
toperíodos mais longos. A área da maior folha, dez dias antes da colheita (Fig. 3 h),
no fotoperíodo de 9 horas, foi 69% inferior ao fotoperíodo de 14 horas de luz.

Correlação envolvendo todos os fotoperíodos

Os coeficientes de correlação simples estão relacionados na Tabela 1.

O peso da semente apresentou correlação significante (negativa) somente com
altura na colheita. As demais correlações com outros caracteres foram não signifi-
cantes.
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TAi3E LA 1. Coeficiente de correlação entre os caracteres estudados no experimento de fotoperiodos.
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A altura da inserção da primeira vagem não apresentou nenhuma correlação
significante.

Todas as outras correlações entre os demais caracteres (onze pares) foram
significantes, ao nível de 1%, com exceção de altura na colheita/peso da semente,
que foi significante, a 5%.

CONCLUSÕES

Nas condições em que foi executado o experimento, podem ser tiradas as
seguintes conclusões:

1. o incremento em horas de luz aumentou o diâmetro do colmo, altura de
planta em todos os estádios reprodutivos, número de entrenós, número de vagens
por planta, número de semente por planta, peso de semente por planta, grau de
acamamento e área da maior folha.

2. O incremento em horas de luz retardou o início da floração (estádio RI)
em 32 dias, ou seja, de 34 dias (fotoperíodo de 8 h) para 66 dias (fotoperíodo
de 16 h).

3. Os demais estádios reprodutivos estudados também foram atrasados com o
aumento do fotoperíodo.

4. Houve correlação entre onze pares de caracteres, não havendo, porém, com
altura de inserção de primeira vagem e peso de semente, à exceção para este último
com altura na colheita.
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SELEÇÃO DE PROGENIES DE SOJA RESISTENTES
AO NEMATOIDE DE GALHAS MELOIDOGYNE JAVANICA

A. Dali' Aqnol!
K. Hinson?

J.T. Johnsorr'

RESUMO - Nematóides são sérias pragas para a cultura da soja no mundo inteiro.
No Brasil, os nematóides formadores de galhas Meloidogyne javanica (Treub)
Chitwood e M. incognita (Cofoid & White) Chitwood são as espécies mais importan-
tes.

As dificuldades para um controle eficiente dos nematóides através de produ-
tos químicos ou práticas culturais, aliadas ao custo elevado de tais práticas, tem evi-
denciado a necessidade do desenvolvimento de cultivares resistentes aos nematóides.

Em 1976 foram testadas 1.455 progênies de soja, oriundas do cruzamento tri-
plo Forrest x (Cobb x D68-216). Forrest é resistente a M javanica eM incognita e
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Cobb é resistente a M. incognita. A avaliação foi feita numa área infestada com M
javanica, na localidade de Live Oak, Flórida. Covas, semeadas com 7 a 10 sementes,
constituíram as unidades experimentais. A distância, entre covas, foi de 45 em e,
entre fileiras, de 90 em, Usou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso,
com três repetições. As plantas de cada cova foram arrancadas 90 dias após o plan-
tio, para avaliação das galhas. Em 1977 repetiu-se o experimento com as 227 pro-
gênies que apresentaram em 1976 a melhor combinação de resistência a M. javanica
e boas características agronômicas.

Os resultados mostraram que uma geração de seleção contra M javanica foi
suficiente para elevar significativamente o nível de resistência dentro da população
selecionada. A correlação entre grau de mancha café e a nota de galhas foi negativa
e significativa, ao nível de 1% (r = -0,17). Para fins práticos esse valor é conside-
rado baixo, pois ele indica que apenas 2,9% das notas de galhas são explicadas pela
ocorrência da mancha café. A correlação entre nota de galhas e nota de vigor foi
positiva e significativa ao nível de 1% (r = 0,37 **) mas, repetindo o que dissemos
anteriormente, ainda muito baixa para uso prático. Ela indicou que somente 13,7%
da variação nas notas de vigor foram explicadas pelas notas de galhas.

SOYBEAN PROGENY SELECTION RESISTANT
TO ROOT KNOT NEMATOOE MELOIOOGYNE JAVANICA

ABSTRACT - Nematodes are major pests for soybeans ali over the world. In Brazil,
root-kn. lt nematodes Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood and M. incognita
(Cofoid & White) Chitwood are the most important species.

The difficulties in obtaining an eficient nematode control by chemical treat-
ment or by use of cultural pratices, allied to the cost of using such techniques, have
pointed out to the need of developing good nematode resistant cultivars.

In 1976 we tested 1.455 soybean progenies from the three-way cross Forrest
x (Cobb x 068-216). Forrest is resistant to both M. javanica and M. incognita and
Cobb is resistant to M. incognita. The evaluation site was a M. javanica infested area
at Live Oak, Florida. The experimental units were hill-plots with 7 to 10 seeds each,
replicated three times in randomized block, designo The distance between hills was
45 cm and between rows was 90 cm. The plants were dug-up 90 days after planting
for root-knot galling scores. In 1977 we repeated the experiment with 227 proge-
nies selected from the 1976 planting for their combined resistence to M. javanica
and good agronomic characteristics.

The results indicated that one generation of selection against M. javanica
improved resistance among the selected population to a highly significant leveI. We
also found that the correlation between gall and mottling scores was negative and
significant to the 0.01 levei of probability (r = -0.17**). For pratica I purposes this
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value is low, because it indicates that only 2.9% of the gall scores are explained by
mottling scores. The correlation between gall scores and vigor scores also was
significant to 0.01 levei of probability (r; 0,37**). Again this value was too small
for pratical use. It indicated that only 13.7% of the vigor scores were explained by
gall scores.

INTRODUÇÃO

Os nematóides são, provavelmente, um problema muito mais sério do que
pensamos. Ainda não temos uma avaliação quantitativa dos prejuízos que eles
causam à soja no Brasil. Sabemos, no entanto, que infligem, anualmente, uma que-
da estimada de 10% na produção americana de soja (Feldmesses 1971).

As lesões causadas pelos nematóides às raízes são portas de entrada para o
ataque de outros patógenos, que, juntos, produzem efeitos devastadores sobre a
planta de soja (Dropkin 1959, Dropkin & Nelson 1961, Endo & Veech 1969 e
Taylor & Wyllie 1959).

Os nematóides de galhas (Meloidogyne spp) são, sem dúvida, os mais impor-
tantes no Brasil, principalmente M. javanica (Treub) Chitwood e M incognita
(Cofoid & White) Chitwood (Barber 1974). As dificuldades de controlar eficiente-
mente esses parasitas, através de produtos químicos ou práticas culturais, tem evi-
denciado a necessidade do desenvolvimento resistentes, como o método mais segu-
ro, eficiente e prático de superar esse problema (DalI' Agnol et alo 1977).

O presente trabalho teve o propósito de avaliar o ganho de resistência de uma
população de genótipos de soja selecionados contra M javanica, assim como deter-
minar se o volume de galhas tem alguma correlação com o vigor das plantas e a man-
cha café das sementes utilizadas no plantio.

MATERIAL E MÉTODOS

Plantas F4, provenientes do cruzamento Forrest x Cobb x D68-216), foram
utilizadas para este estudo. Forrest é uma variedade precoce (grupo de maturação
V) e é resistente a M iavanica (Treub) Chitwood, M incognita (Cofoid & White)
Chitwood e Heterodera glycines, Ichinohe, enquanto que Cobb e D68-216 são ge-
nótipos mais tardios (grupos de maturação VIII e VII, respectivamente) e resisten-
tes a M incognita e H glycines, respectivamente.

Do cruzamento Forrest x (Cobb x D68-216) resultaram 90 plantas FI das
quais selecionaram-se as 39 mais tardias. Em 1974, as populações provenientes do
plantio das 39 plantas foram colhidas em "bulk", e plantadas em 1975, numa área
altamente infestada com M javanica. Aproximadamente 20.000 plantas atingiram
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a maturação e pouco mais de 2.000 foram selecionadas para plantio em 1976. Dois
critérios foram utilizados na seleção dessas plantas:

a. boa carga de vagens na maturação, tida como evidência de resistência ao
nematóide; e

b. presença de poucas ou ausência de galhas no sistema radicular da planta
madura.

Para o plantio de 1976 foram utilizadas 1.455 progênies, das pouco mais de
2.000 selecionadas em 1975, porque foram excluídas do plantio aquelas que apre-
sentaram sementes de má qualidade ou muito poucas sementes.

Antes do plantio, verificou-se que muitas sementes apresentavam mancha ca-
fé, causada pelo vírus do mosaico comum da soja (Kennedy &Cooper 1967, Koshi-
mizu & lizuka 1963 e Ross 1968). A mancha café poderia ter efeitos sobre a forma-
ção de galhas. Por isso, as sementes de cada cova foram classificadas de acordo com
a intensidade da mancha café. A escala variou de O (ausência de mancha café) a 3
(sementes muito manchadas), buscando correlacionar esses valores com as notas de
galhas recebidas posteriormente pelos mesmos genótipos.

o plantio foi feito dos dias 9 e 10 de junho, em Live Oak, Flórida, numa área
infestada com Meloidogyne javanica. Utilizou-se o delineamento experimental de
blocos ao acaso, com três repetições. As parcelas experimentais eram covas com 7 a
10 sementes cada. A distância entre covas foi de 45 em e, entre fileiras, 90 em. Cada
fileira tinha 60 covas, incluíndo duas covas da testemunha Cobb, altamente suscetí-
vel a M javanica. O experimento foi irrigado sempre que necessário e o solo foi adu-
bado e recebeu calagem, conforme recomendações para aquela área.

As plantas foram arrancadas e seu sistema radicular avaliado para galhas 90
dias após o plantio (estágio R4 - R8). Usou-se uma escala de 1 a 5, onde 1 indicava
ausência de galhas e 5 formação de muitas galhas.

Dois dias antes de arrancar as plantas, cada cova recebeu uma nota de vigor,
baseada na aparência da parte aérea das plantas. A escala de notas variou de 1 a 5,
onde 1 indicava plantas definhadas e com poucas vagens e 5 plantas vigorosas e
carregadas de vagens.

Dos 1.455 genótipos testados em 1976, selecionaram-se os 227 que apresenta-
ram a melhor combinação de resistência e bons caracteres agronômicos. A seleção
para os caracteres agronômicos foi feita numa área livre de nematóides, em Gaines-
ville, Flórida, onde foram plantados os mesmos genótipos de Live oiuc. Em 1Ç> de
julho de 1977, foi feito o plantio dos 227 genótipos selecionados em 1976. Utili-
zou-se a mesma área de Live Oak, infestada com M javanica. O tamanho das parce-
las e demais procedimentos experimentais foram idênticos aos usados em 1976.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 4.365 covas (1.455 genótipos x 3 repetições) testadas em 1976, em Live
Oak, 21, 16, 23, 19 e 21 % receberam notas de galhas igual a l , 2, 3, 4 e 5, respecti-
vamente (Fig. 1). A nota média de galhas em 1976 foi de 3,04, mas a dos 227 genó-
tipos selecionados foi de apenas 1,88. Contudo, quando esses 227 genótipos foram
novamente plantados, em 1977, a nota média de galhas aumentou para 2, 25. Em
1976,37% das 4.365 covas receberam notas 1 e 2 para galhas, contra 66% nas 1.816
covas de 1977 (Fig. 1). Assumindo que as condições para a formação de galhas e os
critérios de avaliação foram idênticos em 1976 e 1977, ter-se-ia selecionado para
uma nota média de galhas 1,16 (3,04 - 1,88) mais baixa, e obteve-se um escore mé-
dio de 0,79 (3,04 - 2,25) mais baixo. Isto sugere uma herdabilidade de 68% sobre os
escores médios de 1976.

Uma das possíveis razões, para que o escore médio dos 227 genótipos tenha
sido mais elevado em 1977 (2,25) do que o de 1976 (1,88), é que alguns genótipos
selecionados como resistentes em 1976 eram, na verdade, suscetíveis, conforme in-
dicado pelo número de covas (16%) que receberam notas de infecção 4 e 5, em
1977 (Fig. 1). Possivelmente um maior número de repetições teria diminuído esse
erro.

Não houve correlação significativa (r = 0,03) entre as notas médias de galhas
recebidas pelos 227 genótipos, em 1976 e 1977. Também não foram significativas
as correlações calculadas entre a nota mais alta das três repetições, recebida por ca-
da genótipo, em 1976, com a nota mais alta das oito repetições de 1977 (r = -0,03),
ou a nota mais alta de 1976 com a nota média de 1977 (r = 0,01).

o coeficiente de correlação entre o grau de mancha café e a nota de galhas foi
baixo (r = -0,17**), mas significativo (Tabela 1). No entanto, apesar dessa associa-
ção ser altamente significativa, ela tem pouca aplicação prática. Apenas 2,9% das
notas de galhas são explicadas pela ocorrência da mancha café. A Tabela 2 mostra a
proporção de genótipos com graus de mancha café de O a 3, que receberam notas de
galhas de 1 a 5. Esses resultados sugerem tendência para sementes com elevado grau
de mancha café produzirem plantas com menos ou menores galhas do que as semen-
tes livres ou com pouca mancha café.

Aparentemente, a infecção causada pelo vírus do mosaico comum da soja
protege a planta contra a ação dos nematóides. Uma outra hipótese é de que plantas
atacadas pelo vírus são mais fracas e, portanto, incapazes de desenvolver muitas ga-
lhas.

Em 1976, o grau de vigor correlacionou-se razoavelmente bem com a nota de
galhas (r = 0,37**) considerando o grande número de genótipos testados (1.455).
Isso indica uma associação altamente significativa entre as duas características, mas
cujo valor prático é bastante discutível, pois significa que apenas 13.7% da variação
no grau de vigor são explicados pelo volume de galhas.
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FIG. 1. Percentagem das covas que receberam notas de galhas de 1 a 5, em 1976 (1.455 genóti·
posl e 1977 (227 genótiposl.
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TABELA 1. Coeficientes de correlação entre os graus médios de mancha café,
galhas e vigor de genbtipos de soja avaliados em 1976 e 1977.
EMBRAPA·CNPSo. 1981.

Galhas 1976 Vigor 1976 Médias

Coeficientes de correlação

Mancha café
Galhas 1976
Galhas 1977

·0,17"*

0,03

0,00
0,37"*
0,10

0.625
3.040
2.250

"* Significativo ao nível de 0,01 de probabilidade.

TABELA 2. Efeito de diferentes graus de mancha café sobre a quantidade de ga·
lhas desenvolvidas nas raizes de genótipos de soja. EMBRAPA·
CNPSo, 1981.

grausde Notas de galhas

manchacafé
2 3 4 5

% do total

O 17 14 22 21 26
1 25 18 24 17 16
2 23 19 24 19 15
3 36 15 21 10 18

A correlação entre vigor das plantas e volume de galhas foi calculada também
em 1977. Os 227 genótipos selecionados em 1976 forneceram o material para esse
estudo. A avaliação foi feita 90 dias após o plantio. Embora o número de dias do
plantio à avaliação tenha sido o mesmo em 1976 e 1977, o estágio de desenvolvi-
mento das plantas em 1977 era mais adiantado do que em 1976, em virtude de o
plantio ter-se realizado 15 dias mais tarde, em relação ao de 1976. Ao contrário de
1976, a correlação em 1977 não foi significativa (r = 0,10). Baixos graus de vigor
podem ter sido dados a genótipos precoces, mas resistentes, confundindo seu mais
adiantado estado de maturação com sintomas de amarelecimento causados pelo
ataque dos nematóides.

Aparentemente, estimar galhas através do vigor da parte aérea das plantas não
parece trazer resultados compensadores. Os coeficientes de determinação foram
muito baixos, tanto em 1976 (13,7%) quanto em 1977 (1,0%). Acreditamos, con-
tudo, que a seleção das plantas mais carregadas de vagens, quando maduras, possa
ser melhor indicador de resistência do que plantas vigorosas antes da maturação.
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TROPICAL
UMA CULTIVAR BRASILEIRA PARA AS BAIXAS LATITUDES

R.A.S. Kiihl '
L.A. Alrneida '

G.J.A. Campelo '
I.A. Bavs '

E.R. Gomes:'
R.B. Holim"

P.M.F.O. Monteiro"
M.A.C. Miranda"

A cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) Tropical, desenvolvida pelo mé-
todo genealógico, foi identificada, antes do seu lançamento, pela sigla Lo 75-2280.
É proveniente do cruzamento Hampton x E 70-51, realizado em 1969/70, em Cam-
pinas, pela Seção de Leguminosas do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo.
E 70-51 é uma linhagem F4' selecionada a partir do cruzamento Hill x PI 240664,
e apresenta florescimento tardio, resistência à pústula bacteriana (Xanthomonas
phaseoli var. sojense), crescimento determinado, sendo entretanto extremamente
deiscente. Hampton apresenta ótima resistência à deiscência das vagens e é altamen-
te produtiva na sua região de adaptação.

As seleções foram realizadas no Instituto Agronômico do Estado de São Pau-
lo, em Campinas, até a quinta geração, sendo que a seleção final, correspondendo a
uma progênie F 6 (Lo 75-2280), foi realizada em Londrina, PR, no Instituto Agro-
nômico do Paraná, em 1974/75.

A linhagem Lo 75-2280 foi testada em ensaios preliminares (Londrina e Gua-
rapuava) pelo IAPAR, em 1975/76, e, como apresentava florescimento tardio, foi
enviada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) para o Centro de Pesqui-
sa Agropecuária dos Cerrados (CPAC), para avaliação a menores latitudes. Lo
75-2280 foi enviada pelo CPAC para a UEPAE - Teresina, onde foi avaliada inicial-
mente. Foi posteriormente testada em várias regiões de baixas latitudes pela UEPAE
- Teresina (Piauí), EMAPA (Maranhão), DEMA e DNOCS (Rio Grande do Norte),
UEPAT - Porto Velho (Rondônia), EMGOPA (Goiás), EPABA (Bahia) e CPAC (Dis-
trito Federal), em programa coordenado pelo CNPSo.

1 Eng'? Agr'?, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.

2 o o .
Eng. Agr., UEPAE de Teresina - EMBRAPA, Caixa Postal 5650, CEP 64000, Teresina, PI.

3 Eng'? Agr'?, EMAPA, Caixa Postal 176, CEP 65000, São Luis, MA.

4 Eng'? Agr'?, Pesquisador da EMGOPA, Caixa Postal 176, CEP 74000, Goiânia, GO.

5 Eng'? Agr'?, Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de São Paulo, Caixa Postal 28,
CEP 13100, Campinas, SP.
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Tropical é uma cultivar de hábito de crescimento determinado, flor roxa e
pubescência marrom. A semente é amarela brilhante, de hilo preto, e apresenta teo-
res de óleo e proteína de 21,28% e 39,39% respectivamente. É resistente à pústula
bacteriana (Xanthomonas phaseoli var. sojense (Hedges) Starr & Burkh.). O ciclo é
de 115 a 125 dias, para áreas entre zero e 150L. A produtividade é de aproximada-
mente 2.200 kg/ha, para condições de boa fertilidade e boa distribuição de chuvas.
O porte (0,82 m) e altura de inserção das primeiras vagens (0,24 m) permitem a co-
lheita mecânica.

TROPICAL:
A BRAZILlAN CULTIVAR FOR THE LOW LATITUDES

Tropical soybean (G/ycine max (L.) Merrill) is an F6 pregeny from the cross
of 'Harnpton' x E 70-51, made in 1969/70, at Campinas, SP, by the Seção de Legu-
minosas - Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. E 70-51 is a late-flowering,
determinate F4 progeny from the crosso of Hill x PI 240.664. Tropical was
developed by the pedigree method and the final selection was made at Londrina,
PR, by the Instituto Agronômico do Paraná.

Tropical was tested under the designation Lo 75-2280 in areas at low lati-
tudes by UEPAE-Teresina (State of Piaui), EMAPA (State of Maranhão), DEMA
and DNOCS (State of Rio Grande do Norte), UEPAT-Porto Velho (Territory of
rlondonia), EMGOPA (State of Goiás), EPABA (State of Bahia) and CPAC (Dis-
trito Federal) in a program coordenated by the CNPSo (Soybean National Research
Center). The results showed that, in areas between zero and 150L, with good seil
fertility and adequate moisture, Tropical yields about 2200 kg/ha. Plant height
(0.82 rn) and height of the first pods (0.24 m) are adequate for mechanical
hasvesting. It matures in 115-125 days.

Tropical is resistant to bacterial pustule (Xanthomonas phaseo/i varo sojense
(Hedges) Starr & Burkh.), has determinate growth habit, purple flowers, tawny
pubescence, tan pod walls and shiny yellow seeds with black hila. The seeds have
21.28% oil and 39.39% protein.
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ADUBAÇÃO NITROGENADA E ÉPOCA DE APLICAÇÃO
DE CALCÃRIO PARA SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

CULTIVADA EM UM SOLO DE CERRADO

M.A.T. Varqas'
J.R.R. Peres'
A.R. Suhet '

C.R. Spehar'

RESUMO - Foi efetuado um experimento de campo com a soja (G/ycine max (L.)
Merrill) , cultivar IAC-2, visando estudar o efeito de épocas de incorporação do
calcá rio (30 e 90 dias antes do plantio) e de níveis de adubação nitrogenada (O,
10, 20 e 30 kg/ha), aplicada após a emergência das plântulas. O solo utilizado foi
um Latossolo Vermelho-Amarelo, argiloso, anteriormente sob vegetação de cerrado,
com cerca de 26 t/ha de restos vegetais após a catação das raízes. Não houve efeito
das épocas de aplicação de calcário e dos níveis de adubação nitrogenada na nodu-
lação e produção de grãos da soja. O aparecimento dos nódulos ocorreu aos 5 dias,
e os dados de uma avaliação efetuada aos 12 dias mostraram que, nesta idade, as
plantas já apresentavam um nível relativamente elevado de fixação de N2, em todos
os tratamentos. Avaliações periódicas revelaram que a atividade da nitrogenase atin-
giu seu ponto máximo pouco depois da floração, sofrendo uma redução acentuada
antes do final de enchimento de grãos. Os dados revelaram que a soja apresenta uma
alta fixação de N2 durante a maior parte do seu ciclo, sem sofrer a influência da
aplicação do nitrogênio mineral e da época da aplicação do calcário, mesmo em so-
los de primeiro cultivo, que contenham uma quantidade elevada de restos vegetais.

Termos para indexação: inoculação, soja, adubação nitrogenada, calagem, cerrados.

EFFECT OF NITROGEN FERTILlZATION AND TIME
OF L1MING ON A CERRADO SOIL CUL TIVATED WITH SOYBEANS

ABSTRACT - A field experiment was carried out with soybean (Glycine max (L.)
Merrill) to gain information about the necessity of the application of starter N
fertilizer under conditions of low available soil nitrogen. Available N was modified
by incorporating lime at two dates (90 and 30 days before planting) in virgin Red-
-Yellow Latosol containing 26 t/ha plant litter. Nitrogen uptake in uninoculated
soybeans was reduced in the late liming treatment presumably .because of im-
mobilization of N. Inoculated soybeans, however, showed no response to date of
liming or to rates of N starter fertilizer (O, 10,20 and 30 kg/ha, applied at four

I Eng~ Agr~, Centro de PesquisaAgropecuária dos Cerrados (CPAC) - EMBRAPA, Caixa Postal
700023, CEP 73300 - Planaltina, DF.
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days) showing that even when available soil nitrogen is low, starter nitrogen is not
necessary. The nodules appeared on the 5th day and an evaluation carried out on
the 12th day showed that the plants already had a reasonably high levei of N2

fixation in ali treatments. Periodical evaluation showed that the nitrogenase activity
reached its maximum imediatly after flowering, decreasing sharply before the end
of pod-filling.

Index terms: inoculation, soybean, starter nitrogen, liming, cerrados.

INTRODUÇÃO

Os solos sob vegetação de cerrados apresentam, freqüentemente, grande quan-
tidade de resíduos vegetais com alta relação C(N, quando de seu primeiro cultivo.
A incorporação desse material, na ocasião do preparo da área, pode induzir à imo-
bilização do nitrogênio do solo através da atividade dos microorganismos, e , em
conseqüência, um nível muito baixo desse nutriente pode estar disponível às plan-
tas, na ocasião da semeadura. Um outro fator, capaz de afetar a disponibilidade de
N no solo, diz respeito à época de incorporação do calcário. Dados experimentais
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979) têm demonstrado que a ativida-
de microbiana em solos de cerrado é acentuadamente elevada com a aplicação de
calcário. A antecipação da calagem possibilitaria maiores transformações dos resí-
duos vegetais, permitindo que o N imobilizado retomasse à fração mineral, dentro
do ciclo de transformações da matéria orgânica no solo.

Alguns autores (AlIos & Bartholomeu 1959, Bergersen 1958 e Franco et alo
1978) sugerem que plantas jovens de soja necessitam de uma certa quantidade de
nitrogênio mineral, até que o processo de fixação do N2 se inicie. Segundo Hardy
et alo (1971), a fixação do nitrogênio atmosférico aparece normalmente entre três
e cinco semanas na soja. Nessa fase inicial do ciclo, a demanda por nitrogênio é re-
lativamente baixa, mas uma certa quantidade de N no solo poderia estimular o
crescimento inicial das plantas e formação dos nódulos. De Mooy et alo (1973) ci-
tam que a nodulação da soja é influenciada pela quantidade de nitrogênio disponí-
vel no solo. Hatfield et alo (1974) obtiveram um aumento significativo no número
de nódulos da soja com a aplicação de pequenas doses de N após a emergência das
plântulas. Contudo, são escassos os trabalhos na literatura que registraram algum
benefício da adubação nitrogenada no rendimento de grãos da soja, sendo que os
aumentos de produtividade obtidos são, em sua maioria, muito pequenos (Beard
& Hoover 1971, Lyons & Earley 1952, Sorensen & Penas 1978, Peres et alo 1981,
Vargas & Suhet 1980b, Lawn & Brun 1974, Welch et al. 1973)_ Em vários experi-
mentos (Barni et alo 1978, Beard & Hoover 1971, Hathcock 1975,'Lyons & Earley
1952, Franco et al. 1978, Welch et alo 1973), não foram obtidos aumentos na pro-
dução de grãos com o uso de fertilizantes nitrogenados, em diversas variedades de
soja. Peres et al. (1981) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979) ob-
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tiveram altos níveis de produtividade (superiores a 3.000 kg/ha de grãos) sem o
uso de adubos nítrogenados.

Em vários trabalhos, utilizando-se a técnica da redução do acetileno, foi ob-
servado que a atividade da nitrogenase (N2 -ase) permanece relativamente elevada
durante boa parte do ciclo da soja, só vindo a declinar em uma idade mais avança-
da da cultura. Harper & Hageman (1972) e Hardy et alo (1968) observaram que a
N2 -ase atingiu seu ponto máximo no estádio de enchimento dos grãos, enquanto
que Lawn & Brun (1974) citam que esse ponto foi atingido no final do floresci-
mento. O decréscimo na N2 -ase acentua-se no início do enchimento dos grãos
(Lawn & Brun 1974), ou numa fase mais avançada do ciclo da cultura (Harper &
Hageman 1972, Franco et alo 1978, Hardy et alo 1971). Essa diminuição na N2-ase
inicia-se antes que o teor de leghemoglobina nos nódulos seja alterado (Klucas
1974), e parece estar associada a um suprimento inadequado dos produtos da fotos-
síntese aos nódulos (Lawn & Brun 1974). A redução na N2 -ase indica o início do
processo de senescência dos nódulos (Klucas 1974), manifestando-se em uma fase
mais avançada pela alta ocorrência de nódulos verdes. Streeter (1972) cita que os
nódulos de soja começam a perder a cor no início do enchimento dos grãos, e que,
no ponto médio do estádio de enchimento dos grãos, a maioria dos nódulos são ver-
des. Weil & Ohlorogge (1972) observaram um aumento na percentagem de nódulos
verdes na soja após o florescimento.

Objetivou-se, neste trabalho, estudar o efeito da aplicação de níveis de ni-
trogênio mineral e de duas épocas de aplicação de calcário sobre a simbiose e o de-
senvolvimento da soja. Visou-se também estudar as variações na nodulação e fixa-
ção do N2, durante várias épocas do ciclo da soja.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em condições de campo, no Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados - CPAC, Brasilia, DF, em um Latossolo Vermelho-Ama-
relo, textura argilosa. A área do experimento havia sido desmatada e mantida com
a vegetação herbácea natural por vários anos. A análise química do solo indicou os
seguintes valores: pH = 5,0; AI = 0,43 mEq/lOO ml ; Ca + 2 + Mg" 2 = 0,25 mEq/
100 ml; P= 0,5 ppm e K= 32 ppm.

Foi efetuada uma aradura, incorporando-se a vegetação natural herbácea, e
efetuou-se a catação manual de raízes. Avaliou-se então a quantidade de restos
vegetais presentes na camada de O a 20 em, constituída principalmente de folhas.
talos e pequenas raízes, sendo encontrado o valor de 25.842 kg/ha. Efetuaram-se
então duas calagens, a primeira com 90 dias e a segunda. com 30 dias antes da
semeadura. na dose de 2.200 kg/ha (PRNT = 100%). Após cada calagem. foi efetua-
da uma gradagem em todo o experimento.

';99



A adubação a lanço foi aplicada na dose de 200 kg/ha de P 2 Os (superfosfa-
to simples), 80 kg/ha de K20 (cloreto de potássio) e 40 kg/ha de FTE (BR-IO),
cinco dias antes da semeadura, sendo efetuada a incorporação com grade leve.
Em seguida, foi feita uma adubação no sulco, com 100 kg/ha de P2 Os (superfos-
fato simples) e 50 kg/ha de K2 °(cloreto de potássio).

Foi utilizado o delineamento estatístico de blocos ao acaso, com três repeti-
ções, e os seguintes tratamentos: 1) testemunha (sem inoculação), calagem com
30 dias de antecedência ao plantio; 2) testemunha, calagem com 90 dias; 3) inocu-
lação, calagem com 30 dias; 4) inoculação, calagem com 90 dias; 5) inoculação +

+ 10 kg/ha N, calagem com 30 dias; 6) inoculação + 10 kg/ha N, calagem com
90 dias; 7) inoculação + 20 kg/ha N, calagem com 30 dias; 8) inoculação + 20 kg/ha
N, calagem com 90 dias; 9) inoculação + 30 kg/ha N, calagem com 3O dias; e
10) inoculação + 30 kg/ha N, calagem com 90 dias.

A inoculação foi efetuada na dose de 1 kg de inoculantej4U kg de sementes,
sendo o inoculante preparado em laboratório, com turfa esterilizada, possuindo no
dia do plantio uma população de Rhizobium japonicum de 1,7 x 109 células/g da
estirpe 29W, e 4,8 x 108 células/ g da estirpe 965. ° nível de inoculação e as estirpes
usadas são recomendadas para a cultivar IAC-2 no primeiro plantio nos cerrados
(Vargas & Suhet 1980a, b). Utilizou-se solução de sacarose 25% (11/kg de inoculan-
te na inoculação das sementes, segundo recomendações de Vargas & Suhet (1981).

A adubação nitrogenada foi aplicada na forma de uréia, quatro dias após a
emergência das plantas.

As parcelas tinham as dimensões de 4 m x 9 m. Foram utilizadas sementes de
soja Glycine max (L.) Merrill) , cultivar IAC-2, na densidade de plantio de 30 se-
mentes viáveis/m linear e espaçamento entrelinhas de 0,50 m. As duas linhas cen-
trais de cada parcela foram utilizadas para avaliação de nodulação, atividade da ni-
trogenase e análises sorológicas, e a terceira linha, de cada lado da parcela, para a
produção de grãos (7 m/linha).

Para a determinação da atividade da nitrogenase, foram coletadas nove plan-
tas em cada parcela, e colocadas as raízes com os nódulos dentro de frascos de
260 ml (3 plantas/frasco); substituiu-se então 10% do ar atmosférico por acetileno.
Após uma hora de incubação à temperatura ambiente, amostras de 0,5 rnl da mistu-
ra gasosa foram retiradas e injetadas em um cromatógrafo de gás CG-27, instrumen-
tos científicos, com coluna Poropak N e nitrogênio como gás de arraste. A atividade
da nitrogenase foi expressa em função do etileno produzido no período de incuba-
ção (Hardy et al. 1971). As avaliações foram efetuadas sempre em dias ensolarados,
e entre 9 e 10 h, para se tentar ter condições ambientais semelhantes nas diversas
épocas de avaliação.

As determinações de nitrogênio dos grãos e N na parte aérea (secos a 60°C)
foram feitas pelo método micro Kjeldahl.
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Para a avaliação do número e peso dos nódulos, estes foram destacados das
raizes, após a determinação da atividade da nitrogenase, secos a 600C, por 48 ho-
ras, contados e pesados.

Foi efetuada uma avaliação geral do experimento, aos 12 dias, e no estádio
de floração. Nos tratamentos 3, 4, 7 e 8, foram feitas avaliações periódicas, desde o
início do ciclo da cultura, até o estádio de maturação fisiológica.

Para determinação da competitividade por sítios de infecção nodular entre as
duas estirpes, foram usados 40 nódulos por parcela nos tratamentos 3, 4, 7 e 8, em
várias épocas do ciclo da soja. A tipificação sorológica foi feita através de reações de
aglutinação entre antisoros específicos para as duas estirpes e os nódulos coletados,
segundo metodologia descrita por Vincent (1970).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados da Tabela 1 mostram que não houve efeito dos níveis de nitrogênio
no rendimento e N total dos grãos. Estes resultados concordam com os obtidos por
Barni et a!. (1978), Beard & Hoover (1971), Hathcock (1975), Lawn & Brun
(1974), Lyons & Earley (19752), Franco et al. (1978) e Welch et al. (1973). Alguns
trabalhos citam aumentos no rendimento de grãos da soja com a adubação nitroge-
nada (Beard & Hoover 1971, Lyons & Earley 1952,Sorensen & Penas 1978,Peres
et al. 1981, Vargas& Suhet 1980b,Lawn&Brun 1974,Welchetal.1973),masos
aumentos de produtividade são em sua maioria muito pequenos, em relação às doses
de N utilizadas, tornando esse aumento obtido antieconômico. Da mesma forma,
não houve efeito das épocas de incorporação do calcário, exceto nos tratamentos
testemunhas (sem inoculação), onde a aplicação antecipada da calagem se refletiu
em um aumento na produção de grãos de 260 kg/ha, apesar da diferença não ter
sido significativa. Esse aumento pode ser explicado pela maior disponibilidade de N
inorgânico, provocado pela mineralização mais rápida dos resíduos vegetais neste
tratamento, como uma conseqüência direta do efeito da calagem no aumento da ati-
vidade dos microorganismos do solo (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
1979). Contudo, nos tratamentos com inoculação, o aparente baixo nível de N no
solo, por ocasião da semeadura, não afetou a nodulação e o desenvolvimento das
plantas. A Fig. 1 mostra o acúmulo de N nas plantas, até 97 dias de idade, em dois
níveis de adubação nitrogenada. Houve um pequeno efeito da aplicação de 20 kg/ha
de N, não sendo contudo estatisticamente significativas as diferenças observadas,
que também não se refletiram na quantidade total de nitrogênio 'nos grãos (Tabe-
la 1). Resultados semelhantes foram descritos por Franco et al. (1978). Estes dados
sugerem que o nitrogênio presente nos tecidos de reserva da semente ,(aproximada-
mente 6%), é suficiente para suprir as necessidades iniciais das plantas, até que o
processo de fixação do N se inicie.

2
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TABELA 1. Efeito da época de aplicação do calcário e de neveis de N na produção da soja. Dados médios de três repetições.

Tratamentos 12 dias 84 dias
Rendimento Nitrogênio nos

N
Antecedência da NO nódulos/ Peso de de grãos grãos

(kg/ha) calagem planta nódulos/planta (kg/ha) (kg/ha)
(dias) (rnq)

._--
Testemunhal 30 0,0 b 114 b 1.153 b 59,2 b
Testemunha 90 0,0 b 142 b 1.413 b 68,2 b

O 30 1,3 a 605 a 1.909 a 101,8 a
O 90 2,2 a 728 a 1.933 a 102,9 a

10 30 1,2 a 676 a 1.905 a 97,5 a
10 90 1,7 a 849 a 2.020 a 103,3 a
20 30 1,7 a 796 a 2.105 a 110,8 a
20 90 1,6 a 527 a 1.973 a 102,4 a
30 30 2,1 a 518 a 1.983 a 105,7 a
30 90 1,5 a 696 a 2.063 a 106,0 a

Coeficiente de variação 13% 15% 9% 10%

I Os tratamentos testemunha não receberam inoculação nem adubação nitrogenada.
2 Os valores seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente, ao nível de 5%, pelo teste de Duncan.
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var IAC-2. Cada ponto representa uma média de três repetições.



Na Fig. 2 estão apresentados os dados da nodulação e fixação do N2 em diver-
sas épocas do ciclo da soja. A fixação do N2 iniciou-se relativamente cedo, sendo
detectável aos doze dias e atingindo 86% da atividade específica máxima observada
(f.1 moles de etileno/g planta/h), já aos 26 dias. A atividade específica da nitrogenase
é um parâmetro que indica o nível da atividade da nitrogenase (N2-ase) em relação
ao tamanho das plantas, refletindo a capacidade da simbiose em suprir as plantas em
nitrogênio. Aos 19 dias, embora a N2 -ase total seja ainda baixa, a N2 -ase específica
já atingia cerca de 44% da N2 -ase específica máxima, mostrando que a simbiose é
capaz de suprir o N demandado pela planta num nível relativamente elevado, em
uma fase bastante inicial do ciclo da soja. A N2 -ase atingiu seu ponto máximo pou-
co depois da floração (52 dias), declinando acentuadamente após o início de forma-
ção de vagens. Esse decl ínio, aparentemente deveu-se mais a condições ambientais
do que à fisiologia da planta; devido a alta precipitação pluviométrica que ocorreu
neste período, o solo apresentou-se encharcado, e a baixa oxigenação dos nódulos
provavelmen te foi a principal causa na diminuição da N2 -ase. Posteriormente, aos
85 dias, houve um período de estiagem que reduziu o teor de umidade do solo,
ocorrendo então o aparecimento de novos nódulos, um aumento na percentagem
de nódulos róseos e uma elevação acentuada na N2 -ase. No final do enchimento
de grãos, a N2 -ase total já havia sido reduzida acentuadamente, mas apresentava,
ainda, 23% da N2 -ase total máxima, demonstrando que a contribuição da simbio-
se ainda se faz presente em uma fase avançada do ciclo da soja, em concordância
com os resultados obtidos por Harper & Hageman (1972), Hardy et al. (1971) e
Franco et a!. (1978). O número e o peso de nódulos aumentaram até os 97 dias
(pouco antes do final de enchimento de grãos), indicando a formação de novos nó-
dulos até um estádio avançado de desenvolvimento das plantas. Resultados seme-
lhantes foram descritos por Franco et a!. (1978). O aparecimento dos nódulos ver-
des iniciou-se aos 70 dias (no estádio de formação dos grãos), cerca de 20 dias
após iniciar-se o declínio na N2 -ase, demonstrando que a diminuição na N2 -ase
inicia-se antes que o processo de senescência dos nódulos seja evidente, concor-
dando com os resultados obtidos por Klucas (1974). Weil & Ohlorogge (1972)
constataram um aumento na percentagem de nódulos verdes na soja, após o flores-
cimento. Streeter (1972) cita que, apenas no início do enchimento dos grãos, os nó-
dulos de soja começam a perder a cor.

A Fig. 3 mostra o estudo da competitividade por sítios de infecção nodular
entre as duas estirpes usadas, em várias épocas do ciclo da soja. Apesar de terem
sido usadas concentrações aproximadas das estirpes, houve uma predominância
da estirpe 29W em todas as avaliações efetuadas, com uma ocorrência nos nódu-
los ao redor de 90%. Esta predominância ocorreu independente do nitrogênio adi-
cionado e durante todo o ciclo da cultura, contrariando observações feitas por
Date (1976), segundo as quais, dependendo das estirpes ou do teor do N no solo,
há uma predominância da ocorrência dos serogrupos em função do estádio das
plantas. Estes dados evidenciam que, no uso de inoculantes múltiplos, a competi-
vidade por sítios de infecção nodular deve ser considerada, pois de pouco adian-
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taria o uso de estirpes eficientes, sem que estas possuam habilidade em competir
com as demais estirpes na formação dos nódulos.

'"Qle-•..
'"Ql

'"~ 50

'"'ü
c:

<~

2;
uo
Ql
"O
?!<

100

-

n8l n..
~ q BL :.:: ": . .:~..... ~:_.

19 26 35 53 68 78 86

Dias após a germinação

o = Estirpe 29 W

IS] = Esti rpe 965

• = Outras estirpes

FIG.3. Percentagem de ocorrência das estirpes de Rhizobium japonicum 29 W e 965 em n6-
dulos de soja (lAC-2), em diferentes épocas do ciclo da cultura.
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ANALISE DE COMPONENTES MORFOLÓGICOS,
COMPONENTES DE PRODUÇÃO E FIXAÇÃO BIOLÓGICA

DO NITROGENIO EM CULTIVARES DE SOJA
(GL YCINE MAX (L.) MERRILL)

J. Jacob Neto 1

F.F. Duque?

RESUMO - O experimento foi conduzido durante o ano agrícola de 1978/79, no
campo experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA

1 Eng<?Agr<?,Bolsista do Programa Fixação Biológica de Nitrogênio EMBRAPA:SN LCS, Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cienttfico e Tecnol6gico (CNPq) kg 47, CEP 23460 Seropé-
dica, Rio de Janeiro, RJ.

2 Pesquisador do PFBN, EMBRAPA-SNLCS, km 47, CEP 23460 Seropédica, Rio de Janeiro,
RJ.
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km 47, RJ, com a finalidade de relacionar a simbiose Leguminosa - Rhizobium,
com os componentes morfológicos e de produção de oito cultivares de soja (Gly-
cine max (L.) Merrill). Para as condições experimentais, as cultivares IAC-2 e
PI-240.663 foram as que melhor se comportaram em produtividade, número de
vagens/planta, número de sementes/planta, sendo que a IAC-2 ainda se sobressaiu
em peso de 100 sementes e peso seco de nódulos. A PI-240.663 se sobressaiu em
componentes morfológicos.

Outros experimentos deste tipo precisam ser realizados, para estudar o efeito
da população de plantas e a época de semeadura, visando confirmar os resultados
preliminarmente obtidos.

ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL COMPONENTS, YIELO
COMPONENTS ANO BIOLOGICAL NITROGEN

FIXATION IN SOYBEAN CULTIVARS

ABSTRACT· The experiment was conducted during the 1978/79 agricultural year
at the experimental station of EMBRAPA - km 47, to investigate the Legume -
Rhizobium symbiosis in relation to the morphological and yield components of
eight soybean (Glycine max (L.) Merrill) cultivars.

Under the present experimental conditions the cultivars IAC-2 and
PI-240.663 behaved best in terms of yield, number of pods per plant and number
of seeds per plants. Genotype IAC-2 gave a particularly high 100 seed weight and
dry weight of nodules throughout the growth cycle of the plant. Genotype
PI-240.663 presented the highest values in the morphological parameters. Other
experiments of this type will have to be performed to study the effect of plant
population density and time of planting on the results of this present preliminary
work.

INTRODUÇÃO

A cultura da soja vem se tornando importante para a economia brasileira, não
só contribuindo para o balanço de pagamentos, bem como fornecendo proteína, nas
suas diferentes formas de comercialização.

Segundo Allard (1967), é muito importante, no estudo do genótipo, em rela-
ção ao meio ambiente, fatores relacionados com o quantitativo, tais como o rendi-
mento e a adaptação em seus diversos aspectos. Relata ele a importância do estudo
do genótipo, em relação a todas as variáveis do meio, e diz que o fenótipo é uma
combinação do meio com o genótipo, podendo influenciar, sobre estes fatores, a
temperatura, enfermidades etc.

Burlamaqui (1975), em revisão de literatura, descreve que os estudos de
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correlação têm mostrado que a altura da planta, número de nódulos, número de va-
gem/planta, número de vagem/nódulos, número de sementes e número de ramos
são caracteres, direta e indiretamente, relacionados à produção, e que análises de
regressão têm revelado que a altura da planta, número de vagens, sementes e ramos
por planta causam a maioria das variações na produção. Cita uinda que a maioria
dos estudos não divide a planta em componentes primários, como sementes/vagens,
número de nódulos, tamanho de sementes e, sim, que o estudo abrange a planta
como um todo. Para Grafius (1964), em muitas culturas, quando as populações se-
gregantes são plantadas espaçadamente, as correlações entre os componentes de
rendimento tendem a zero, demonstrando que são governados por sistemas gené-
ticos independentes. Por outro lado, sob condições competitivas, usando-se alta
densidade de semeadura, desenvolvem-se correlações negativas entre pares de com-
ponentes. Minor (1971) e Schaik & Probst (1958) relatam que o rendimento da
soja é uma característica complexa, que pode ser decomposta em seus componen-
tes: plantas por unidade de área, legumes por planta, sementes por legumes e peso
de sementes.

De acordo com Cartter & Hartwig (1967), a altura da planta é considerada
importante, em virtude de sua relação com o rendimento, controle de invasoras,
acamamento e eficiência de colheita mecânica. A altura de uma cultivar pode variar
consideravelmente, em função da época de plantio, população e fertilidade do solo.
Para Adams (1967), a estabilização da produção é proporcionada pela in terdepen-
dência entre os componentes de rendimento.

Costa Val et aI. (1971) observaram que o número de vagens por planta decres-
ce significativamente com o aumento da população, para as cultivares Hardee e
Improved Pelican, respectivamente. O número de sementes por planta também di-
minui com o aumento da população (Remussi et aI. 1971). O número de sementes
por vagem pode diminuir com aumento da população (Minor 1971).

O número de ramificações que uma planta pode produzir é limitado pela sua
resposta ao fotoperíodo. A altura da inserção da primeira vagem está correlacionada
com a altura da planta, e aumenta com o aumento da população (Costa VaI et aI.
1971).

O diâmetro do caule é afetado pelo aumento de competição entre as plantas
(Fontes & Ohlrogge 1972). Segundo Queiroz (1975), as maiores modificações nas
características morfológicas ocorreram devido ao fato de que as quatro cultivares es-
tudadas suportariam ampla variação de população, sem apresentarem mudanças
apreciáveis no rendimento.

A complexidade do sistema simbiótico Leguminosa-Rhizobium já é de muito
conhecida e discutida, e, a cada dia que se passa, surgem fatos novos, que contri-
buem para melhor compreensão do assunto.
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Dõbereiner et aI. (1966b) ressaltam a importância de se fazer a seleção de
variedades e linhagens de leguminosas, considerando um dos caracteres essenciais
a essa família, que é o de fixar o nitrogênio. Em experimento conduzido por Rios &
Dobereiner (1972), concluíram que o peso dos nódulos, ao contrário do número,
depende mais da planta que da bactéria, e mostra diferenças altamente significati-
vas entre variedades, referentes ao peso total de nódulos. Freire (1963), em vários
experimentos de campo, com seis variedades de soja inoculadas com inoculante
misto, não obteve interações variedades x inoculantes, em relação à produção de
soja, concluindo que o inoculante agiu da mesma maneira para as seis variedades.
Ensaios, conduzidos por Dobereiner et alo (1966a), mostraram que os fatores que
agem sobre a eficiência dos nódulos são poucos e que, na maioria dos casos, a fixa-
ção do nitrogênio depende diretamente do peso de nódulos. Observaram que apenas
dois fatores afetaram a eficiência dos nódulos, isto é, influíram sobre o coeficiente
de regressão. São eles: adubação com nitrogênio em doses elevadas e uma estirpe
ineficiente.

Numerosos outros fatores, como: calagens, adubações com elementos maiores
(exceto N) e menores, pH, temperatura do solo, variedades e estirpes de Rhizobium,
influíram sobre o número e o tamanho dos nódulos e, sobre a fixação de nitrogênio,
porém, permaneceu constante a relação entre estes fatores, isto é, o coeficiente de
regressão b.

Avaliações da eficiência da fixação, em termos de produção, são difíceis. Fa-
tores ambientais, influenciando sobretudo na época de floração e enchimento de
grãos, podem afetar a produção mais do que a falta de nitrogênio (Date 1976). Es-
tudos sobre análises entre componentes morfológicos e de produção, relacionados à
fixação biológica de nitrogênio, assumem importante papel na compreensão das
possíveis interações existentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido durante o ano agrícola 1978/79, no campo ex-
perimental da EMBRAPA, km 47, em solo do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo,
série Itaguaí (Ramos et alo 1973). Utilizou-se um delineamento de blocos ao acaso,
com quatro repetições, tratando-se as seguintes cultivares: Santa Rosa, IAC-2,
IAC-5, V x 5-281.5, PI-240.663, UFV-72-4. IAC-6 e UFV-l.

O espaçamento utilizado foi de um metro entre fileiras, com 20 plantas por
metro. A parcela foi constituída de quatro fíleiras de 5 metros de comprimento,
afim de favorecer um pleno desenvolvimento vegetativo, para melhor avaliação dos
parâmetros propostos, quais sejam: rendimento (8 m"), número de nós e ramifica-
ções, diâmetro do caule e 15 em do solo, número de vagens por planta, número de
sementes por planta e por vagem, peso de 100 sementes, altura da planta e da inser-
ção das primeiras vagens de 5 plantas por parcela. O plantio foi realizado em
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15/11/78, e a adubação feita com base em análises químicas, fazendo-se as devidas
correções, com exceção do nitrogênio, o qual foi substituído pela inoculação das
sementes no momento do plantio, com uma mistura de estirpes de Rhizobium
japonicuin (CB1809 + R 54a) em turfa.

Foram realizadas duas análises da atividade de nitrogenase, uma na floração e
outra no enchimento de grãos, época em que também avaliou-se o peso seco de nó-
dulos. Para a determinação da atividade da nitrogenase, foram removidos do solo
cinco plantas por parcela, e as raízes noduladas foram colocadas em um frasco de
3.000 rnl, dos quais foi substituído 12% do ar atmosférico por acetileno.

Após uma hora de incubação à temperatura ambiente, amostras de 0,5 rnl
do gás foram utilizadas e injetadas em um cromatógrafo de gás Perkin Elmer F-11,
com coluna de 0,3 x 100 em com Poropak N, e nitrogênio, como gás de arraste,
para determinação do etileno produzido.

Após o ensaio para determinação da atividade da nitrogenase, os nódulos fo-
ram destacados das raízes e secos em estufa de circulação de ar, a 600C, e após 72
horas, foram pesados.

RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

De um modo geral, o comportamento das oito cultivares não foi bom para
as condições experimentais.

Observou-se uma grande exuberância vegetativa em todas elas, em detrimen-
to da produção de grãos (Tabela 2). Isto deveu-se provavelmente a uma série de
fatores não avaliados, por fugir dos objetivos propostos.

De um lado, o maior espaçamento utilizado fez com que a planta expressasse
suas características morfológicas de forma mais explícita, o que era desejável, con-
tribuindo com isso para maior vigor. Talvez, a presença do percevejo (Nezara viridu-
Ia), durante a frutificação (Link 1975), apesar de ter sido notada esporadicamente,
tenha contribuído para uma maior retenção foliar, baixa produção, um chochamen-
to significativo (Tabela 2), sementes de qualidade inferior alongando o ciclo de to-
das as cultivares, conforme se observa na Tabela 1. De fato, Sandoval & Groszmann
(1969), em trabalhos realizados na área experimental em epígrafe, já estudaram a
má granação da soja, porém atribuindo à época de plantio este efeito.

Conforme Tabela 2, observou-se diferenças estatísticas na produção de grãos,
comportando-se pior a cultivar UFV-72.4 e, a mais produtiva, IAC-2 ..Em relação ao
excessivo número de vagens/planta, e ao pequeno número de sementes/vagens (não
significativo), observam-se as irregularidades provocadas pelo chochamento de
grãos, destacando-se significativamente, para número de vagens/planta, as cultivares
mais altas, PI-240.663 e IAC-2 (Tabela 3). Com exceção do número de plantas por
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unidade de área, os demais componentes de produção, isto é, número de vagens/
planta, peso de 100 sementes e número de sementes/vagens, estão de acordo com os
dados obtidos por Minor (1971) e Schaik & Probst (1958), destacando-se as cultiva-
res IAC-2 e PI-240.663, para os parâmetros mencionados relacionados à produção.

Das características morfológicas observadas na Tabela 3, apenas a cultivar
PI-240.663 se destacou significativamente, em todos os parâmetros, e se relacionou
diretamente à produção, concordando com os resultados da literatura (Minor 1971
e Costa Vai et aI. 1971), apesar de o maior diâmetro do caule não ser desejável para
a colheita mecânica; entretanto, pode ter sido provocado pelo maior espaçamento
do experimento. Nas cultivares IAC-2 e IAC-5, o número de nós também se desta-
cou significativamente, concordando com a maior produção obtida pelas mesmas.

Conforme mostra a Tabela 4, apenas o peso seco de nódulos, durante o enchi-
mento de grãos, apresentou diferenças significativas, destacando-se as cultivares
IAC-2, IAC-5, V x 5-281.5 e IAC-6, as quais também se destacaram significativa-
mente na produção de grãos.

Os resultados mostram claramente o aumento da atividade específica de ni-
trogenase da floração para o enchimento de grãos, assim como o aumento do peso
seco de nódulos, com exceção das cultivares PI-240.663 e UFV-72-4, que diminuí-
ram o peso seco de nódulos. A cultivar PI-240.663, apesar de ter se comportado
bem na produção e nos demais componentes analisados, produziu o menor peso
seco de nódulos durante o enchimento de grãos, mostrando baixa capacidade de
nodulação, talvez apresentando boa eficiência nodular. De certa forma, estes resul-
tados vêm concordar com os de Franco et al. (1978) que cita que o máximo de ati-
vidade específica foi alcançado antes da floração, sendo que o aumento da atividade
total que ocorreu desse período até à formação de vagens foi devido ao aumento do
peso dos nódulos. Demonstra que o máximo da atividade de nitrogenase ocorre du-
rante a formação de vagens. Fato este também relatado por Hardy et aI. (1971) e
Heber et aI. (1971). Houve concordância de ser a cultivar mais produtiva a IAC-2,
de ser também a que maior peso seco de nódulos apresentou no enchimento de
grãos; entretanto, Vidor & Freire (1972) encontraram só 32% da variação existente
no rendimento, que poderiam ser explicados pela influência do peso de nódulos.

Resumindo, apesar das baixas produções observadas para as condições expe-
rimentais, as cultivares IAC-2 e PI-240.663 foram as que melhor se comportaram
em produtividade, número de vagens/planta e número de sementes/planta, sendo
que a IAC-2 ainda se sobressaiu em peso de 100 sementes e peso seco de nódulos,
durante o enchimento de grãos, e a PI-240.663, nos seus componentes morfoló-
gicos.
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TABELA 1. Ciclo da planta de oito cultivares de soja, durante o ano agrícola de 1978/19a.

Dias da germinação Dias da germinação Dias da germinação
Cultivares à tloração ao enchimento à colheita

inicial de grãos

Santa Rosa 49 59 175
IAC-2 48 57 175
IAC-5 50 61 175
Vx5.281.5 49 60 175
PI-240.663 51 63 167
UFV-72.4 47 60 175
IAC-6 68 77 167
UFV-1 50 61 175

a Observações médias realizadas nas quatro repetições.

TABELA 2. Resultados médios da produção de grãos, n9 de vagens/planta, n9 de sementes/planta e peso de 100 sementes, de oi-
to cultivares de soja, durante o ano agricola de 1978/793

,

Produção
N9 de vageml N9 de sementes/ N9 de sementesl Peso de 100

Cultivares média
planta planta vagens sementes (g)

kg/ha

Santa Rosa 816,56ab 141,00 abc 119,05 ab 0,81 18,57 ab
IAC-2 922,81 a 149,45 ab 126.40 ab 0,94 16,77 abcd
IAC-5 628,44 ab 114,00 abc 85,25 b 0,78 18,33 abc
V x 5_281.5 432,47 ab 85,10 bc 73,45_b 0,82 19.47 a
PI-240_663 842,81 ab 164,15 a 216,65 a 1,27 13,32 e
UFV-72,4 387,50 b 95,80 abc 54,00 b 0,65 16,00 bcde
IAC-6 678,625 ab 111,85 abc 93,75 b 0,83 15,23 de
UFV-l 759,10 ab 69,85 c 70,50 b O,9R 14,39 de

Média 683,54 116,4 104,88 0,88 16,51
Valores de Fb 2,88' 3,77" 4,20" 0,12 10,O~-
C_V. % 33,20 29,09 47,69 128,62 7,80
D_M_S. 513,81 76,69 113,31 2,56 2,87

a Números com letras iguais não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey a 5%.

b -e •..•.Valor de F significativo a 5% e 1%, respectivamente.
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TABELA 3. Resultados médios da altura da planta e da inserção das primeiras vagens. n9 de ramificações. diâmetro do caule e n9
de nós de oito cultivares de soja. durante o ano agrlcola de 1978/79a.

Altura da Altura da N9 de Diâmetro do
Cultivares planta Icm) inserção das ramificações caule (a 15 cm N9 de nos

1!'!svagens (crnl do solo) em mm

Santa Rosa 82,90 cde 15,20 bcd 10,40 b 9.32 bcd 17.25 de
IAC-2 120,00 b 16.25 bc 10.50 b 10,40 b 25,45 abc
IAC·5 104,00 bc 11,15 cd 12,05 b 8,95 bcd 25,65ab
V x 5.281.5 58,50 f 9.35d 8,30 b 8,50 bcd 13,45 f
PI-240.663 i 53,00 a 27,65 a 18,20 a 15,10 a 28,25 a
UFV-72-4 65,80 def 9,55d 9,95b 8,75 bcd 16,10 def
IAC-6 88,80 cd 19,85 b 10.75b 10,15 bc 18,25 d
UFV-1 64,60 def 9,60d 8,75b 6,75d 13,15 f

Média 92,2 14,82 11.11 9.74 16,69
Valores de Fb 36,62** 19,91 ** 10,69** 17,63** 82,22*«
C.V.% 3,77 19,48 17,04 11,80 6,59
D.M.S. 24,21 6,54 4.28 2,62 2.95

a Números com letras iguais não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5%.

b ** Valor de F significativo a 1%.
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TABELA 4. Atividade especifica da nitrogenase e peso seco de nódulos (média de 6 plantas em 4 repetições) em 8 cultivares de
soja, em duas fases de desenvolvimento da cultura, durante o ano agrícola de 1978/79a

Ativ. específica de N2 - ase Ativ. específica de N2 - ase Peso seco de nódulos Peso seco de nódulos

Cultivares (pmol C2 ~1/g-1 (pmol C2H4/g (In ício da (Enchimento
P.S. nódulos h P.S. nódulos-I h-I tloraçãol de grãos)
(Início da floração) (Enchimento de grãos) g/pl. g/pl.

Santa Rosa 3,02 14,42 1,30 1,47b
IAC-2 3,59 10,25 2,07 4,69 a
IAC-5 2,24 15,40 2,37 2,39 ab
V x 5.281.5 3,55 7,02 2,09 2,15ab
PI-240.663 2,82 14,55 1,39 0,80 b
UFV-72.4 2,27 13,92 2,61 1,55 b
IAC-6 2,72 13,80 1,12 2,76 ab
UFV-1 3,67 12,35 1,41 1,55 b

Média 2,98 12,71 1,81 2,17
Valores de Fb 1,23 0,99 1,40 4,05**
C.V. % 34,71 44,26 52,10 54,28
D.M.S. 2,34 12,74 2,14 2,67

a Números com letras iguais não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5%.

b ** Valor de F significativo a 1%.
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AVALIAÇÃO DAS PERDAS DE SOLO, ÃGUA
E ELEMENTOS QUfMICOS COM A APLICAÇÃO DE TR!:S

INTENSIDADES DE CHUVA DURANTE OS ESTÃDIOS
DO CICLO DA SOJA

D.V_S. Resck!

RESUMO - Mediram-se as perdas de solo, água e elementos químicos durante os es-
tádios do ciclo da soja, ou seja, no preparo do solo, com 1,2 e 3 meses após o plan-
tio, na colheita e um mês após a colheita, aplicando-se três intensidades de chuva
em cada estádio, com um simulador de chuva tipo rotativo. As chuvas aplicadas fo-
ram: 1~) 60 mm/h durante 60 min.; 2~) 60 mm/h durante 30 min, 24 horas após a
1~ chuva; e 3~) 120 mm/h durante 18 min., 15 minutos após a 2~ chuva.

I o o
Eng. ~gr., M.Sc., Pesquisador em Manejo e Conservaçâ'odo Solo, Centro de PesquisaAgro-
pecUDáFrla(CPAC) - EMBRAPA, krn 18 BR 020, Caixa Postal 70.0023, CEP 73300 - Planalti-
na, .
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As maiores perdas de solo ocorreram na época do preparo do solo e com um
mês após o plantio, sendo de 7 e 4 t/ha, respectivamente. As perdas de solo foram
decrescendo (da época do preparo) até à época de maturação da soja, chegando a
um mínimo de 0,03 t/ha, enquanto o índice de área foliar foi crescendo neste mes-
mo sentido, evidenciando uma boa cobertura pelas plantas, à medida que se comple-
tava o seu ciclo vegetativo.

As perdas de água por escorrimento superficial, no entanto, se mantiveram em
taxas relativamente altas, em torno de 69%, em média, da quantidade de chuva apli-
cada.

Quanto aos elementos, as maiores perdas em kg/ha ocorreram com o cálcio,
7,04, magnésio, 2,71, potássio, 0,87, fósforo, 0,20, e alumínio, 0,05. As taxas de
enriquecimento dos elementos na enxurrada, calculados pela divisão da concentra-
ção de elementos na enxurrada, pela concentração de elementos existentes no solo,
evidenciaram uma alta taxa de enriquecimento de fósforo durante todo o ciclo da
cultura, mantendo-se em média 14, enquanto que as taxas de enriquecimento de
Ca e Mg foram, em média, 2,3, a de potássio 2,05 e a de alumínio 0,05.

Termos para indexação: perdas de solo, perdas de elementos químicos, simulador de
chuva, taxa de enriquecimento da enxurrada.

EVALUATION OF SOIL LOSS, WATER AND CHEMICAL ELEMENT
IN THE SOIL AFTER THREE DIFFERENT RAIN

INTENSITY LEVELS DURING THE SOYBEAN CROP CYCLE

ABSTRACT - Soil, water and P, Ca, Mg, K and Allosses were evaluated in each of
the following stadium of the soybean cycle: fallow, 1,2 and 3 month after planting,
at harvesting and of 1 month after harvesting, under simulated rainfall conditions.
Three intensities of rainfall from an rotating-boom rainfall simulator were applied
in each of the s+aqes of the culture: 60 mm/hr for 60 min; 60 mm/hr for 30 min,
24 hours after the first rain, and 120 mm/hr for 18 min, 15 minutes after the
second rain.

The largest amount of soil losses were measured in the fallow period and
1 month after planting with 7 and 4 t/h respectively. Soil losses decreased from
the fallow to the harvesting stadium (0.03 ton/ha) while the leaf area index increas-
ed.

Water losses by surface runoff were high in ali the soybean· stages averaging
about 69% of total rainfall applied.

Losses of the chernical elements in kg/ha were 7.04,2.71,0_87,0_20 and
0.05 for calcium, magnesium, potassium, phosphorus and aluminum respectively.
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The runoff enrichment index of the elements, which is the ratio between the con-
cervtration of the elements in runoff and in soil averagedwas 14,2.3,2.05 and 0.05
for P, Ca ano Mg, K and AI respectivelly for the complete cycle of the culture.

Index terms: soil losses,chemical elernents losses, rainfall simulator, runoff enrich-
ment index.

INTRODUÇÃO

o cultivo da soja tornou-se importantíssimo para o País, pois já tem uma posi-
ção de destaque na lista dos produtos ditos exportáveis, e vem merecendo, da
parte da pesquisa, uma especial atenção, para que se consiga superar as médias
atuais de produtividade do País, cerca de 1.700 kg/ha. São vários os problemas com
relação a solos, clima, e principalmente, com respeito à fisiologia das plantas das
inúmeras variedades e as suas respostas aos diferentes manejos empregados. Especi-
ficamente, os pesquisadores de manejo e conservação do solo têm dado atenção às
determinações de perdas de solo e de água, durante o ciclo da cultura, o que vem
trazer valiosas contribuições. Esta contribuição, porém, torna-se de difícil divulga-
ção e mesmo de aceitação, porquanto corresponde a valores que não dizem respeito
à economia imediata dos produtores, fazendo-se sentir com o passar de muitos anos.
No entanto, o item perdas de elementos químicos, mais propriamente a perda dos
nutrientes, não está sendo estudado suficientemente, com a cooperação dos fisiolo-
gistas e pesquisadores da relação solo-planta, o que traria grandes benefícios para o
incremento da produtividade. Logo se saberia quanto é perdido por erosão e em
que época da cultura, e também quanto é perdido pela própria planta (grãos, parte
aérea e raízes). Para o agricultor, isto significa mais e afeta o seu custo de produção,
pois implica em mais fertilizantes que deverá colocar para suprir o depauperamento
do solo. Sabe-se, por exemplo, que os grãos são responsáveis pela remoção da maior
parte do nitrogênio, fósforo, enxofre, molibdênio e zinco. Por outro lado, cálcio,
magnésio, ferro e manganês constituem, em maior proporção, a parte vegetativa das
plantas. A maior velocidade de acúmulo de nutrientes verifica-se entre 60 e 90 dias,
fase compreendida entre o florescimento e início da formação das vagens. Potássio
e cloro são absorvidos em maior velocidade na fase anterior ao florescimento, ou se-
ja, dos 30 a 60 dias (Bataglia & Mascarenhas 1977). Bataglia et al. (1977) mostram
que cada tonelada de soja retira do solo as seguintes quantidades dos elementos
nutritivos, em quilo: fósforo 7,1; potássio 17,3; cálcio 2,5; magnésio 2,3; e alumínio
0,027. Entretanto é importante saber o que é retirado pela planta e o que se perde
de nutrientes pela enxurrada, durante o ciclo da cultura. Para isto, o conhecimento
de não só quanto, mas como se processa a absorção de nutrientes pela planta, nos
diferentes estádios de seu ciclo, é imprescindível.
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Scott & Aldrich (1975) demonstraram que o acúmulo de matéria seca é rela-
tivamente lento até aproximadamente 30 dias de semeadura, sofrendo uma acelera-
ção considerável em seguida, até aproximadamente 90 dias, quando a fase vegetati-
va atinge o máximo. A matéria seca total da planta continua aumentando até apro-
ximadamente 120 dias (grãos maduros), apesar da queda principalmente de folhas
que se verifica nesta ocasião. Os autores determinaram também que a absorção do
fósforo é muito lenta, até aproximadamente 30 dias, e, a partir desta época, a velo-
cidade aumenta e mantém-se constante, até praticamente o final do ciclo. A veloci-
dade de absorção de fósforo pela soja chega a um máximo de 0,17 kg/ha/dia e
mantém-se neste nível desde a fase de intenso crescimento vegetativo até o final do
ciclo (30 a 120 dias), demonstrando que deve existir um suprimento constante do
nutriente durante todo o ciclo da cultura, principalmente considerando que 60% do
total de fósforo é absorvido depois do florescimento, e vai praticamente todo para
as sementes.

Alguns autores citam que a soja absorve aproximadamente 0,40 kg de fósfo-
rolha/dia, e este máximo é atingido logo após o florescimento (Hanaway & Weber
1971).

A curva de acumulação de potássio segue aproximadamente a da matéria seca,
e a velocidade de absorção é maior durante os trinta dias que precedem o floresci-
mento, com um máximo de 1,21 kg/ha/dia. Alguns autores consideram a taxa de
absorção de 1,5 a 4,6 kg de potássio/ha/dia (Hanaway & Weber 1971).

Na absorção de cálcio, existe uma diminuição da quantidade total do nutrien-
te contido na planta. Isto é devido a que o cálcio se encontra principalmente na par-
te vegetativa da planta (folha e pecíolos), e existe intensa queda, principalmente de
folhas, no final do ciclo da cultura, que levam consigo boa parte do cálcio absorvi-
do (Scott & Aldrich 1975).

A maior velocidade de absorção de cálcio pela soja ocorre no período de flo-
rescimento ao início do enchimento dos grãos e atinge 0,86 kg/ha/dia. Aproxima-
damente a metade de cálcio é absorvido depois do florescimento, o que implica
num suprimento contínuo do nutriente à planta de soja, pelo menos até que a plan-
ta atinja seu máximo de desenvolvimento vegetativo, aproximadamente 90 dias
(Scott & Aldrich 1975).

A acumulação de magnésio pela soja segue a acumulação de matéria seca, com
um máximo de velocidade no período que vai do florescimento ao início do enchi-
mento dos grãos, quando a soja absorve 0,39 kg de magnésio/ha/dia. Sessenta por
cento é absorvido depois do florescimento (Scott & Aldrich 1975).

Este trabalho teve como objetivo estudar as perdas de solo, água e elementos
químicos nos diferentes estádios do ciclo da cultura.
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MATERIAL E MÉTODOS

° estudo foi conduzido em um Latossolo Vermelho-Escuro, com 5% de decli-
vidade, localizado no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC, eu-
jas características físicas e químicas são apresentadas na Tabela I.

° experimento constou de duas parcelas com 11,0 m x 3,5 m, sendo aplica-
da uma série de três chuvas, com um simulador de chuva tipo aranha, segundo
Swanson (1965), cujas intensidades e tempo de aplicação foram os seguintes:
I ~ chuva, com 60 mm/h, durante 60 min ; a 2~ chuva, com 60 mm/h, durante
30 minutos, 24 horas após a I~ chuva; e a 3~ chuva, com 120 mm/h, durante
18 minutos, 15 minutos após a 2~ chuva, segundo as normas do Encontro (1975).

Os estádios da cultura em que foi aplicada essa série de três chuvas foram:
antes do plantio (A); um mês após a semeadura (1); 2 meses (2); 3 meses (3); colhei-
ta (C); e pós-colheita (PC), sendo esta um mês após a colheita.

A variedade cultivada foi IAC-6, tendo sido o plantio feito em julho, com es-
paçamento entre fileiras de 50 em, e densidade de 30 plantas por metro linear. A
adubação de manutenção constou de 60 kg de P2°5 lha, 40 kg de K20/ha e
40 kg/ha de FTE-BR-12. Com um mês de antecedência, fez-se a calagem com calcá-
rio dolomítico, a lanço, de 1,5 t/ha, (PRNT 100%) e uma adubação de correção de
50 kg de K20/ha e 240 kg de P20s/ha. Foi usado inoculante na base de 1 kg/40 kg
de sementes.

A cultura recebeu irrigação por aspersão, com freqüência de 5 em 5 dias.

As amostragens para a determinação das perdas de solo, água e nutrientes, fo-
ram feitas com o auxflio de um aparelho amostrador rotativo, acoplado a L1mcole-
tor de enxurrada, tipo Flume, construído e calibrado por Resck (1980). Foram fei-
tas amostragens de 5 em 5 minutos, durante todo o tempo de aplicação das chuvas,
nos diferentes estádios da cultura, porém somente os totais de perdas de solo, água
e nutrientes por cada chuva é que são demonstrados nas Tabelas 2 e 3.

Foram determinados os índices de área foliar nos I?, 2': e 3': meses após a
semeadura, retirando-se três plantas por repetição, em cada período de avaliação.

As análises de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio e pH foram feitas
com amostras de enxurrada obtidas pelo amostrador rotativo. As amostras trazidas
do campo eram decantadas naturalmente, sem a aplicação de precipitante, onde de-
terminava-se o volume de água e a quantidade de solo, corrigindo-se as perdas de so-
lo por um fator de umidade previamente calculado. Posteriormente, amostras de so-
lo eram levadas para as determinações de Ca, Mg, P, K e AI, segundo Vettori (1969).

Determinou-se o pH em H
2
° pelo método potensiométrico, não tendo sido
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feitas determinações químicas da suspensão das amostras de enxurrada, mas somen-
te da parte sólida, após a decantação. Fez-se a análise textural dessas perdas, apre-
sentadas na Tabela 3, pelo método norte-americano, modificado por Moura Filho
(1964).

Foram calculadas as taxas de enriquecimento dos elementos na enxurrada di-
vidindo-se a quantidade existente na enxurrada por aquela existente no solo (Tabe-
la 1), análise feita um dia antes do plantio, mas que não refletiu a adubação correti-
va colocada no solo, daí os valores tão baixos dos elementos analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se, na Tabela 2 e na Fig. 1, que as maiores perdas de solo ocorreram
antes do plantio, quando o solo se encontrava descoberto. Essas perdas foram gran-
des até 2 meses após o plantio, para na época da colheita e pós-colheita diminuírem
drasticamente. Havendo a queda das folhas, na época da colheita, estas aumentaram
a velocidade de infiltração, além das folhas protegerem os agregados do impacto das
gotas de chuva, proporcionando menores perdas de solo. Na pós-colheita, a diminui-
ção das perdas ocorreram devido à cobertura feita pelos restos culturais e pelas ervas
daninhas que nesta época eram numerosas. No entanto, as perdas foram maiores do
que na colheita, talvez devido ao efeito de compactação ocorrida, quando se fez a
colheita, apesar de ter sido manual. Provavelmente este efeito deverá ser mais pro-
nunciado na colheita mecânica.

O maior percentual de perdas de água ocorreu na época de pós-colheita, como
pode se observar na Tabela 2 e na Fig. 2.

Observa-se também, na Tabela 2, que nas primeiras chuvas ocorreram as me-
nores perdas de solo em todos os estádios da cul tura. Na segunda chuva, apesar do
menor tempo de aplicação (metade da primeira), houve maiores perdas de solo, de-
vido ao seu estado de quase saturação (Fig. 3). A terceira chuva, apesar de ter ape-
nas 18 minutos, tinha uma intensidade de 120 mm por hora, e as perdas de solo fo-
ram grandes, devido ao estado de saturação em que se encontrava (Fig. 3). Com as
perdas de água ocorreu o mesmo, apenas na época antes do plantio. A segunda chu-
va apresentou um percentual de perdas de água menor do que a primeira, apesar do
baixo teor de umidade inicial, antes da aplicação da primeira chuva (Fig. 3). Como
o solo não tinha proteção nenhuma, pode ter havido quebra dos agregados, criando
uma crosta, obturando os microporos, conseqüentemente dificultando a penetração
de água. Com a aplicação da segunda chuva, esta viria a romper a crosta, aumentan-
do a infiltração e as perdas de solo. Este fenômeno já foi observado em trabalhos
anteriores por Resck (1977).
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TABELA 1. Caracterização f ísica e qulmica de um Latossolo Vermelho· Escuro

----------- ---------------

Profundidade

em

Distribuição textural

Argila

%
Silte Areia fina

% %
.,._----

0-20

Profundidade

em
0-20

47

pHemH20
(1: 1)
4.5

Areia grossa

%

Classificação

textural

7 40

AI
meq/100 9

0.66

6

Ca

meq/100 9
1.19

Mg
meq/100 9

0.79

Argi lo-arenoso

P
ppm

1

K
ppm

45



TABELA 2. Perdas de solo e de água com a aplicação de três chuvas, durante os diferentes es-
tádios da cultura.

Chuva aplicada Perdas Perdas

Estádio da de de

planta Intensidade Quantidade solo água

mm/h mm t/ha % mm %

60 60 0.28 48 80
A 60 30 1.52 18 60

120 40 5.23 32 80
--
7.03 100 73 *

60 60 0.08 34 57
60 30 1.50 15 50
120 40 3.03 36 90

4.61 97 66

60 60 0.48 38 63
2 60 30 0.73 22 73

120 40 0.99 29 73
2.10 50 70

60 60 0.18 37 62
3 60 30 0.46 27 73

120 40 0.64 29 90
1.28 31 75

60 60 0.006 34 57
C. 60 30 0.012 18 60

120 40 0.019 21 53
0.037 0.65 57

60 60 0.009 41 68
PC 60 30 0.065 26 87

120 40 0.134 34 85
0.208 5.3 80

* Média
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TABELA 3. Distribuição textural das perdas de solo, durante os diferentes estádios do ciclo da soja.

Distribuição textural
----_ .. Classificação Perdas de soloEstádio da planta

Argila Silte Areia fina Areia grossa textural t/ha
% % % %

A 44 6 44 6 Argi to-arenoso 7.03
1 47 11 36 6 Argiloso 4.61
2 50 7 38 5 Argiloso 2.10
3 42 13 37 8 Argiloso 1.28
C 40 8 41 11 Argila-arenoso 0.04

PC 41 10 42 7 Argila-arenoso 0.21
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Quanto à distribuição textural das perdas de solo (Tabela 3), observou-se que
foi a mesma do solo original em todos os estádios da cultura, apenas tendo havido
um enriquecimento de silte na enxurrada, o que é comprovado por outros autores
(Duley 1926; Lemos 1956 e Resck 1977). Um fato importante a ressaltar é que, ha-
vendo grandes perdas de argila e silte desses solos, e essas partículas sendo as partes
mais ativas, estariam-no empobrecendo, pois carregam consigo os nutrientes que se-
riam disponíveis para as plantas.

As perdas de elementos (Tabela 4), seguindo as perdas de solo, foram maiores
antes do plantio, decrescendo até à colheita, para depois aumentar. As perdas não
foram grandes, se observarmos os totais de perdas de cálcio, cerca de 7 kg/ha, que
foram as maiores, seguidas de magnésio, potássio, fósforo e alumínio. No entanto,
considerando-se suas taxas de enriquecimento, em cada das três chuvas aplicadas
(Fig. 4), observa-se que cálcio, magnésio e potássio perdem pelo menos duas vezes
mais do que o existente no solo (Tabela 1). O fósforo, por sua vez, teve taxas de en-
riquecimento muito alta, em média de 14. O alumínio teve taxas mais baixas. Na
Fig. 5, são mostradas as taxas de enriquecimento dos elementos em cada estádio do
ciclo da cultura, e novamente observa-se taxas em torno de 2 para cálcio, magnésio
e potássio, e fósforo em torno de 14. O alumínio teve uma taxa em torno de 0,05.
Na época da colheita houve as maiores taxas de enriquecimento de fósforo,
cálcio e potássio. Isto torna-se importante, levando-se em conta que 60% do total
de fósforo disponível á planta é absorvido depois do florescimento, e vai pratica-
mente todo para as sementes (Scott & Aldrich 1975). O cálcio seria mais importan-
te na formação da parte vegetativa que ainda continua nesta época (Scott & Aldrich
1975). O aumento da intensidade de sua perda pode ser explicada pela queda das
folhas nesta época. O potássio não é importante nesta época e sim naquela que pre-
cede ao florescimento, segundo Hanaway & Weber (1971).

TABELA 4. Perdas de elementos com a aplicação de três intensidades de chuva.

Perdas de elementos
Estádio da pH em H20 ----------- Perdas de

planta (1 :1) Ca Mg P K AI solo

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

A 5,3 2,95 1,134 0,092 0,29 0,021 7.030

1 5,6 2,07 0,82 0,061 0,193 0,014 4.610

2 6,0 1,20 0,47 0,028 0,25 0,005 2.100

3 5,9 0,66 0,25 0,017 0,11 0,006 1.280

C 6,2 0,029 0,007 0,0007 0,005 0,000 37

PC 6,1 0,127 0,032 0,0024 0,017 0,000 208

Total 7,036 2,713 0,201 0,865 0,046 15.265
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CONCLUSÕES

1. O problema de perdas de solo é sério na cultura da soja, principalmente na
época do preparo do solo, até dois meses após o plantio. Com as perdas de água, o
problema está em todo o ciclo da cultura.

2. As perdas de nutrientes aderidos às partículas do solo têm demonstrado
seguirem as perdas de solo.

3. As maiores perdas de elementos foram, em ordem decrescente, de Ca, Mg,
K, P e AI.

4. As maiores taxas de enriquecimento dos elementos na enxurrada foram de
fósforo, 14, Ca, Mg e K, 2 e alumínio, 0,05.
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COMPARAÇAO ENTRE ADUBOS FOSFATADOS
NA CULTURA DA SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

A.E. Boaretto!
A.V. Dal'Oca2

C.A. Rosolerri'
J. Nakaqawa'

J.C. Chitolina"

RESUMO - ° experimento foi instalado em vasos com solo pertencente ao Grande
Grupo Latossolo Vermelho Escuro-fase arenosa, cujas características químicas são:
pH, 4,5; matéria orgânica, 0,98%, 3,5 e.mg H+ /100 g TFSA; 0,24 e.mg Al3 + /
100 g TFSA; 20 ppm K, 5 ppm P; 0,35 e.mg Ca2 + + Mg2 + /100 g TFSA. A varieda-
de utilizada foi a Santa Rosa. ° plantio seu deu a 16/11/1979 e a colheita a
1/5/1980.

Os tratamentos receberam a fórmula 4-16-8, na dose de 500 kg/ha, sendo que
o fósforo foi fornecido pelas seguintes fontes: Yoorin Mg (16% P20s solúvel em
ácido cítrico a 2% e 75%, passando em peneira de 100 mesh), Yoorin Mg semi-aca-
bado (10% P2 °5 e 100%, passando em peneira de 20 mesh), superfosfato triplo, ou
mistura em igual quantidade de P entre este último e um dos dois primeiros. Além
desses tratamentos, havia uma testemunha sem adubo e outra que recebeu apenas
nitrogênio e potássio.

Pelos resultados, verificou-se que, na produção de vagens, o melhor tratamen-
to foi aquele que recebeu metade do P como superfosfato triplo e metade como
Yoorin Mg (16% P20S), seguido do tratamento com superfosfato triplo e do trata-
mento com Yoorin Mg (16% P2°5)' ° tratamento que recebeu Yoorin Mg (10% de
P20S) produziu mais que a testemunha sem fósforo, mas foi pouco inferior ao
Yoorin Mg (16% P2 o.i.

Obteve-se a menor percentagem de germinação das sementes no tratamento
que forneceu a maior produção com Yoorin Mg (16% P2°5)'

COMPARISON OF PHOSPHATE FERTILlZERS APPLlED
IN THE SOYBEAN CROP

ABSTRACT - The experiment was set in pots with 50 kg of soil classified as Dark

1 Prot. Assistente, Doutor, Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu - UNESP,
Caixa Postal 102, CEP 18600, Botucatu, SP.

2 Acadêmico da Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu - UNESP - Botuca-
tu, SP.

3 Prof. Assistente, Instituto de Biologia Médica e Agrícola, Campus de Botucatu, SP.
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Red Latosol (Ioamy sandl, pH 4,5, containing 0,98% of O.M.; 3,5 meq of H+ ,
0,24 meq of AI 3 + ; 20 ppm of K + ; 5 ppm of P; 0,35 meq of Ca2 + + Mg2 +

per 100 9 of dry soil.

The pots received 500 kg/ha of the formula 4-16-8. The phosphate was
applied as: Yoorin Mg (16% of P20s in citric acid, 75% passing through 100 mesh
screen); Yoorin Mg (10% of P20s in citric acid, 100% passing through 20 mesh
screen); tripple superphosphate (TSP),50% TSP + 50% Yoorin Mg 16% and 50%
TSP + Yoorin Mg 10%, besides one treatment without fertilizers and one with
NK.

The pots with 50% TSP + 50% Yorrin Mg 16% produced higher yields,
followed by the pots with TSP and the pots with Yoorin Mg 16%.

The seeds produced by the better treatments showed a lower germinative
capacity.

INTRODUÇÃO

o fósforo é um nutriente de grande importância para as plantas, em função
de seu papel na formação e translocação de metabólitos (Bieleski 1973). Entretan-
to, os solos do Brasil são, na sua maioria, pobres em fósforo, apresentando, em
maior ou menor grau, o fenômeno de fixação do nutriente. Desta maneira, torna-se
muito importante o estudo da adubação fosfatada em nossas condições.

Dentre os diversos aspectos envolvidos, o estudo da fonte de fósforo tem des-
pertado a atenção de diversos pesquisadores. Normalmente, têm-se obtido resulta-
dos melhores com fosfatos solúveis do que com fosfatos insolúveis, ou fosfatos de
rocha em diversas culturas (Alvarez et al. 1965; Vernetti & Araujo 1970; Pereira
et al. 1974; Blanco et al. 1965; Mascarenhas et al.1978;Nogueira et al.1977). To-
davia, os mesmos autores são unânimes em afirmar que as diferenças vão diminuin-
do com o passar do tempo.

Dentre as diversas fontes de fósforo que têm sido testadas, o termofosfato
tem-se destacado, apresentando resultados semelhantes, ou até melhores do que o
superfosfato triplo, dependendo do local e do tipo de solo (Mascarenhas et al.
1978). Os referidos autores atribuíram estes efeitos ao fato do termofosfato ter
atuado como fornecedor de Ca e Mg às plantas, com reflexos na produção de grãos.
De fato, Nakagawa et al. (1979) demonstraram que o termofosfato, no solo, dimi-
nuiu a acidez provocada pelo AI trocável e elevou a percentagem de saturação em
bases de dois solos (LE e LR), e os autores chegam a sugerir que a aplicação do
termofosfato permite uma redução nas doses de calcário a serem utillizadas. Resul-
tados semelhantes foram ainda obtidos por Braga et al. (1980).

No presente trabalho, estudou-se o efeito do Termofosfato Yoorin em duas
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granulometrias e em mistura com superfosfato triplo, na produção e qualidade da
semente de soja.

MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi instalado em vasos com 50 kg de terra na Fazenda Expe-
rimental "Presidente Médici" - Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP - Bo-
tucatu, SP, sendo o solo pertencente ao Grande Grupo Latossolo Vermelho-Escuro-
-fase arenosa, tendo sido coletado apenas a camada superficial (0,20 em), que for-
neceu pela análise química os resultados a seguir:

pH .
Matéria orgânica (%) .
e.mg H+ /100 g TFSA .
e.mg Al3 + /100 g TFSA .
ppm de K .
ppm de P .
e.mg Ca 2 + + Mg 2 + /100 g TFSA .

4,5
0,98
3,52
0,24

20
5
0,35

Os tratamentos, em número de nove, que estão a seguir descritos, foram
dispostos em blocos ao acaso, com cinco repetições:

A. KOKEI HIRYO (4-16-8, em quantidade igual a 500 kg/ha. O Kokey
Hiryo é obtido pela mistura de fertilizantes simples mais turfa trata-
da quimicamente, contendo ácido húmico).

B. N + K + Superfosfato Triplo (o nitrogênio na forma de uréia e o potás-
sio como cloreto de potássio e o fósforo em dose correspondente ao tra-
tamento A).

C. N + K + YOORIN M!1,(o nitrogênio e o potássio idem ao B, e o fósforo
na forma de Yoorin Mg, com 16% P O solúvel em ácido cítrico a 2%,2 5
e passando 75% em peneira de malha de 100 mesh).

D. N + K + YOORlN Mg semi-acabado (o nitrogênio e o potássio idem ao
B, e o fósforo na forma de Yoorin Mg, com 10% P205 solúvel a ácido cí-
trico a 2%, e passando 100% em peneira de 20 mesh).

E.l/2doA + 1/2doB.

F. 1/2 do B + 1/2 do C.

G. 1/2 do B + 1/2 do D.
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H. N + K (o nitrogênio e o potássio idem ao B).

I. Testemunha.

Todos os tratamentos (exceções de H e I) receberam as doses correspondentes
a 20 kg N/ha + 80 kg P2 0s/ha + 40 kg K

2
Olha.

A variedade, semeada em 16/11/79, foi a Santa Rosa. Após a emergência, dei-
xaram-se duas plantas por vaso, e a colheita foi realizada em 1/5/80. Durante o ex-
perimento, fizeram-se os tratamentos fitossanitários e as irrigações necessárias.

Na colheita, separaram-se o caule e a vagem para a pesagem. A vagem, a se-
guir, foi separada em grãos e casca.

Com as sementes, fez-se um teste de germinação, de acordo com as recomen-
dações encontradas nas Regras para Análise de Sementes (Brasil. Ministério da Agri-
cultura 1976).

Todos os dados foram analisados estatisticamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas numeradas de 1 a 3.

TABELA 1. Peso total das vagens e do caule (g/vaso) e produções relativas. Médias de cinco re-

petições.

A
B

C
D

E
F

G
H
I

Vagens Caule

g/vaso Produção g/vaso Produção

relativa relativa

13,5 Xa 278 8,6 X 218

15,5 X 320 13,0 X 330

12,6 XY 259 7,6 X 193
8.7 XY 179 5,7 X 144

9,8 XY 201 13,0 X 330

16,0 X 330 11,3 X 286

10,5 XY 215 6,3 X 159

4,9 Y 100 3,9 X 100

5,0 Y 102 3,5 X 90

Tratamentos

a Médias dos tratamentos na coluna que possuem pelo menos uma letra igual não diferem entre

si, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey.
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TABELA 2. Peso total de grãos e palha das vagens (g/vasol e produções relativas. Médias de cin-
co repetições.

A
B
C
D
E
F
G

H
I

Grãos Palha

g/vaso Produção g/vaso Produção
relativa relativa

8,9 Xa 255 4,5 XY 339
9,9 X 283 5,5 X 412
8,4 X 240 4,1 XY 309
5,8 X 165 2,8 XY 213
8,8 X 251 4,9 XY 368

10,1 X 288 5,8 X 432
6,8 X 196 3,5 XY 264
3,5 X 100 1,3 Y 100
3,4 X 97 1,4 Y 109

Tratamentos

a Médias dos tratamentos nas colunas que possuem pelo menos uma letra igual não diferem en-
tre si, ao nfvel de 5%, pelo teste de Tukey.

TABELA 3. Número de vagens/vaso, número de grãos/vaso e percentagem de germinação. Mé-
dias de cinco repetições.

Número de Número de Percentagem de
Tratamentos vagens/vasoa grãos/vasoa . _ b

germlnaçao

A 41,4 XC 71,0 X 80,0 XY
B 45,0 X 77,6 X 84,5 XY
C 36,4 X 68,2 X 94,0 X
D 27,4 XY 45,2 XY 66,5 YZ
E 40,2 X 76,4 X 73,0 YZ
F 54,0 X 92,0 X 34,5 Z
G 33,8 XY 61,8 XY 54.0 Z
H 12,8 Y 22,6 Y 71,5 YZ
I 13,4 Y 23,8 Y 38,0 Z

a Os resultados foram transformados em ~ra análise.
b Os resultados foram transformados em arc senV % para análise.
c Médias dos tratamentos na coluna que possuem pelo menos uma letra igual não diferem entre

si ao n Ivel de 5% pelo teste de Tukey.

Na Tabela I, encontram-se as médias do peso total das vagens.e do caule, e as
respectivas produções relativas. Verificou-se que, para o peso do caule, não houve
diferenças estatísticas entre os tratamentos, embora aqueles que receberam fósforo
(A a G) tenham apresentado produções superiores às testemunhas (H e 1), em 44%
a 230%. O que motivou esse resultado foi o alto coeficiente de variação obtido.
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Sendo o solo pobre em fósforo (5 ppm de P), é normal uma resposta tão acen-
tuada da soja a este nutriente, pois favorece o desenvolvimento da mesma, já que,
na ausência de fertilizante fosfatada, as plantas se mostram raquíticas e de cresci-
mento retardado (Nakagawa & Marcondes 1972).

No caso das vagens (Tabela 1), verificou-se aumentos de 79 a 230% nos trata-
mentos que receberam fósforo, em comparação à testemunha. Este é um fato co-
nhecido, pois, nas condições brasileiras, tem-se obtido grandes respostas à adubação
da soja com fósforo (Rosolem 1980).

Com referência às fontes de fósforo utilizadas na adubação, verifica-se que a
mistura de superfosfato triplo com termofosfato, ou seja a mistura de adubo fosfa-
tado solúvel em água e adubo insolúvel em água, foi o tratamento que propiciou a
maior produção de vagens, tanto em peso (Tabela 1) como em número (Tabela 3).
A mistura dos fertilizantes fosfatados de graus de solubilidade diferentes teria possi-
bilitado um fornecimento de fósforo ao solo, e este à soja, mais de acordo com a
sua necessidade nutricional, o que resultou em maior produção.

Verifica-se, pela Tabela 2, que o tratamento que forneceu a maior produção
de grãos e palha foi o mesmo que propiciou a maior produção de vagens. Embora
na produção de grãos não se tenha encontrado diferença estatisticamente significati-
va entre os tratamentos, todos aqueles que receberam fósforo proporcionaram
maiores produções do que a testemunha, em percentagens que variam de 65% a
188%. É fato conhecido que aproximadamente dois terços do fósforo contido na
soja se encontra nas vagens. Quanto à influência do fósforo sobre o número de
grãos, verifica-se, pela Tabela 3, um efeito muito grande quase todos os tratamentos
que receberam fósforo, comparados à testemunha.

Na Tabela 3 verifica-se que a percentagem de germinação foi influenciada pela
adubação. Assim, o tratamento que recebeu nitrogênio e potássio apresentou uma
percentagem de germinação quase duas vezes maior que a testemunha sem aduba-
ção, embora sem diferença estatisticamente significativa. Entre os tratamentos que
receberam os três nutrientes, o tratamento que deu a menor percentagem de germi-
nação das sementes foi o mesmo que forneceu a maior produção. O que pode ter
ocorrido é que com o aumento da produção de grãos em função do aumento pro-
vocado no número destes por planta, e diminuição do seu tamanho, não houve fós-
foro suficiente para a formação normal das sementes, com conseqüente diminuição
de sua capacidade de desenvolver uma planta normal.

Por outro lado, a maior percentagem de germinação foi obtida no tratamen-
to com Yoorin Mg (16% P2ÜS)' que deve ter fornecido outros nutrientes (Ca e
Mg), e com isso melhorado esta característica da semente.
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CONCLUSÕES

Da análise dos resultados obtidos, pode-se concluir:

1. O peso das vagens foi aumentado pela adubação fosfatada de 79 a 230%,
em relação à testemunha.

2. A adubação com fósforo aumentou, em comparação à testemunha, o peso
de grãos em percentagens que variaram de 65 a 188%.

3. O fósforo aumentou, em relação à testemunha, o número de vagens e de
grãos de soja.

4. Não houve diferença de produção estatisticamente significativa em função
das fontes de fósforo estudadas.
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DEFICIÊNCIA DE MANGANÊS INDUZIDA POR DOSES
EXCESSIVAS DE CALCARIO EM UM LATOSSOLO

VERMELHO-ESCURO, ANTERIOMENTE SOB
VEGETAÇÃO DE CERRADO

K.D. Ritchev '
G. Urben Filho2

C.R. Spehar '

RESUMO - Plantas de soja, cultivar Doko, mostraram redução de crescimento, ama-
relecimento das folhas, na área entre as nervuras, em partes de um experimento con-
duzido no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, Planaltina, DF.

A aplicação de quelato de Mn reduziu os sintomas em nove dias, enquanto
que os quelatos de Zn e Fe, e sulfato de magnésio não mostraram alterações. A aná-
lise folíar mostrou uma relação inversa entre o teor de Mn nas folhas e a quantidade
de Ca + Mg no solo. As plantas com sintomas de deficiência tinham menos de 10
ppm de Mn nas folhas. O pH médio dos locais onde se verificou a deficiência era
6,7 e Ca + Mg era 7,4 mEq/l00 g de solo, valores elevados e pouco comuns em solos
de Cerrados.

Em outros experimentos, com calagem normal, não se obteve resposta à apli-
cação de Mn, sugerindo que a deficiência foi causada por calagem excessiva.

MANGANESE DEFICIENCY INDUCED BY EXCESSIVE
LlMING IN A LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO CERRADO SOIL

ABSTRACT - Young soybean, plants Doko cultivar, showed reduced growth,
interveinal leaf yellowing and, in severe cases leaf senescence, in patches of an
experiment installed at the Cerrado Research Center, Planaltina, Brazil.

In three test areas, the spray application of Mn chelate reduced symptoms
within nine days. While Zn and Fe chelates and magnesium sulphate showed no
effect. Analysis of leaves and soil from other areas of the field showed a strong
inverse relationship between leaf Mn and soil Ca + Mg contento The plants with
deficiency symptoms had less than 10 ppm Mn in the leaves. The average pH of
the sites where plants were deficient was 6.7 and average Ca + Mg was
7.4 meq/1 00 9 soil, values which are unsually high for Cerrado oxisols.

I Pesquisador do Instituto Internacional de Ciências Agrícolas, trabalhando sob Convênio
Banco Mundial-IICA/EMBRAPA.

2 EngO AgrO, CPAC-EMBRAPA, Caixa Postal 70-023, CEP 70000, Planaltina, DF.
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In other experiments receivmq normal lime rates, responses to manganess
were not obtained, suggesting that the deficiency was induced by over-liming.

INTRODUÇÃO

Um experimento, no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC,
Planaltina, DF, com a cultivar Doko, semeada no final de novembro de 1980, mos-
trou reduzido crescimento de plantas e amarelecimento de folhas, no mês de janei-
ro. O pH do solo, nas manchas onde o problema foi constatado, era elevado. Esse
sintoma é comparável àquele causado por deficiência de magnésio, com amareleci-
mento da área entre as nervuras, enquanto estas permanecem verdes. Isso foi consta-
tado primeiro nas folhas mais velhas e, nos casos mais severos, toda a planta se tor-
nava amarelecida, com algumas folhas se desprendendo da planta. Devido ao fato
de os sintomas ocorrerem em áreas de pH elevado, suspeitou-se que eram devidos à
deficiência de zinco, manganês ou ferro.

MATERIAL E MÉTODOS

Visando identificar a causa desse problema, quelatos de Fe, Zn e Mn, e sulfa-
to de magnésio foram pulverizados em solução, em plantas que exibiam os mesmos
sintomas. Nove dias após a aplicação, foi feita uma avaliação visual destas plantas.
Em um segundo estudo, coletaram-se, em outras partes do experimento, amostras
de folhas e solo de áreas que apresentavam o problema e de outras em que as plan-
tas eram aparentemente sadias. Fêz-se análise de rotina para o solo e analisaram-se o
teor de macro e micronutrientes nas folhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação visual mostrou que os sintomas permaneceram em todos os tra-
tamentos com pulverização de nutrientes, exceto naquele que recebeu que lato de
Mn.

As análises de solo e folhas mostram que não havia relação entre o nível de
zinco na folha e o conteúdo de cálcio e magnésio no solo. A área recebeu micronu-
trientes na forma de FTE, por ocasião da correção do solo, em 1975, e, aparente-
mente, o suprimento daquele nutriente foi suficiente para a soja. Por outro lado, o
teor de magnésio na folha aumentou com a elevação do teor de cálcio e magnésio
no solo, eliminando-se a suspeita de deficiência de magnésio. Pode-se verificar, na
Fig. 1, que o conteúdo de manganês na folha era inversamente relacionado ao teor
de cálcio e magnésio no solo. O pH do solo onde os sintomas ocorreram era 6,7. O
teor médio de cálcio e magnésio era de 7,4 meq/1 00 g de solo.
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Em uma revisão por De Mooy et a!. (1973), considerou-se que a deficiência de
manganês pode ocorrer como conseqüência da calagem pesada em solos ácidos. Cox
(1968), em um estudo com soja, na Carolina do Norte (EUA), afirma que a defi-
ciência de manganês é um problema comum em soja, e que tende a ocorrer em solos
com pH igualou superior a 6,2. O mesmo autor verificou que, nesses casos, a adição
de manganês resultou em aumentos na produção de grãos. Camargo & Valadares
(1968), trabalhando em São Paulo, estudaram os efeitos de vários níveis de calagem
sobre três formas de manganês trocável em um oxisol, e verificaram que o Mn trocá-
vel foi reduzido consideravelmente com o aumento do pH. Os mesmos autores
advertem que, em valores elevados de pH, as plantas podem apresentar problema de
deficiência daquele elemento.

Em um experimento no CPAC, onde níveis normais de calcário foram usados
(elevando o pH do solo para 5,2), o arroz não mostrou resposta à adição de manga-
nês no solo (Galrão et a!. 1978). Em um experimento com soja, cultivar IAC-2, au-
mentos na produção foram obtidos com calagem de até 11,6 ton/ha (PRNT 100%).
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA) a ser publicado. Esse
nível de calagem elevou o pH a 6,5. Uma vez que esse experimento foi conduzido
em solo virgem e não recebeu nenhuma fonte de Mn, pode-se concluir que a sua de-
ficiência é um problema a se verificar em casos de calagem excessiva.
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DIFERENÇA ENTRE ALGUMAS CULTIVARES DE SOJA
QUANTO À ABSORÇAO DE Zn, Fe E Mn E A INFLUENCtA

DA ADUBAÇÃO FOSFATADA

J.B. Palhano '
T. Kinjo2

H.A.A. Mascarenhas '
O. Barbin '

RESUMO - Trabalhou-se em casa de vegetação com um solo Podzólico Vermelho-
Amarelo, variação Piracicaba, série Godinhos, cujo pH inicial em água era 5,1. Após
a correção da acidez para pH 6,5, incubou-se o solo com os seguintes tratamentos:
superfosfato triplo, fosfato de Alvorada e testemunha. As cultivares utilizadas fo-
ram Bragg, Paraná e Santa Rosa. A cv. Bragg apresentou as maiores concentrações
e absorções de Zn, Fe e Mn pelo tecido da parte aérea. Verificou-se, também, que
as condições de baixa disponibilidade de P e ausência de fertilização fosfatada deste
solo induziram maior concentração de Fe e Mn no tecido das três cultivares.

SOYBEAN CUL TIVARS LEVELS OF ABSORPTION
OF Zn, Fe ANO Mn ANO THE INFLUENCE OF PHOSPHOROUS

ABSTRACT - This experiment was carried out in greenhouse with an Aquic
distropets soil whose pH was 5,1 before liming. After acidity correction (pH 6,5)
the soil was treated with triple superphosphate, Alvorada phosphate and the check.
Bragg, Paraná and Santa Rosa soybean varieties were , used. Bragg showed the
greatest concentration and uptake of Zn, Fe and Mn by leaves and stems. It was
verified that on lower available . P condition in soil, Fe and Mn concentration of
the three varieties was higher.

INTRODUÇÃO

As diferentes espécies de plantas e variedades diferem entre si quanto à tole-
rância ao excesso dos nutrientes em questão. Alguns pesquisadores, como Whyte
(I960), citado por Brown et a!. (1972), acreditam que os genes responsáveis por
essas diferenças podem, muitas vezes, não se manifestar devido à influência do meio
ambiente. A temperatura exerce efeito marcante na expressividade tóxica do Mn e

I EngO _AgrO , Centro Nacional de Pesqu isa de Soja· CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.

2 Engo.AgrO, Professor da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Oueiroz " USP. Caixa Postal
09, CEP 13400, Piracicaba, SP.

3 EngO-AgrO, Pesquisador Científico e Bolsista do CNPq - Instituto Agronômico, Caixa Postal
28, CEP 13100, Campinas, SP.
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do Fe. Os resultados de Heenan & Carter (1977) com as cultivares Bragg e Lee, em
casa de vegetação, comprovam o fato, pois, com temperaturas médias de 250C, du-
rante o dia, e 180C, durante a noite, ocorreram severos sintomas de toxidez de Mn,
com queda mais acentuada na produção de matéria seca de Bragg; porém, a eleva-
ção da temperatura para 330C, durante o dia, e 280C, durante a noite, eliminou os
sintomas, e nenhuma das cultivares diminuiu a produção de matéria seca nas altas
concentrações de Mn.

Banerjee & Shukla (1977) trabalharam com arroz em solução nutritiva, em
condições de oxidação e de redução, e constataram que a última condição propor-
cionou maiores absorções de Fe e Mn, sendo que o Zn foi mais absorvido em con-
dições de oxidação. Siman et alo (1974) obtiveram sintomas de toxidez de Mn em
trevo, cultivado em solos levemente ácidos e com excesso de umidade.

Além da influência ambiental na absorção desses nutrientes pelas culturas,
existem os fatores intrinsecos à planta, que, no caso específico do Fe, Brown &
Chaney (1971) assim consideram: exudato de hidrogênio pelas raízes, redução de
Fe+++ na superfície radicular e acúmulo de citrato na raiz para transporte como
citrato de ferro.

o trabalho foi conduzido em vasos, nas condições de casa de vegetação, e
objetivou verificar a capacidade de absorção de Zn, Fe e Mn por três cultivares de
soja, assim como a influência de fosfato solúvel e natural, na concentração e absor-
ção daqueles micronutrientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Para este trabalho, utilizou-se como substrato a camada superficial, de O a
20 crn, de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo, varo Piracicaba, série Godinhos,
classificado por Ranzani et a!. (1966). A terra apresentou as seguintes característi-
cas químicas: pH em água, 5,1; C orgânico, 0,9%; p solúvel em H2 S04' 0,25N,
6,7 pprn; cátions trocáveis em e.mg/lOO g TFSA; Ca2+; 3,0; Mg2+, 0,91; K'", 0,3;
Al3+, 1,7; e acidez titulável (H+ + Al3+), 6,5. O experimento foi conduzido em
casa de vegetação, em vasos contendo 4,6 kg de terra. Após a correção da acidez
com Ca (OH)2, ao pH 6,5, incubou-se o solo com fosfato natural (fosfato Alvora-
da), fosfato solúvel (superfosfato triplo), ambos na dosagem de 100 ppm P, ou
seja, 3,91 g/vaso e 1,87 g/vaso, respectivamente.

Trabalhou-se com as cultivares Bragg, Paraná e Santa Rosa, que foram sernea-
das em 15/8/79. Após a emergência, conservaram-se quatro plantas por vaso, as
quais receberam quatro horas de luz complementar ao período de luz natural, para
controle do fotoperíodo devido à semeadura fora de época.
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o delineamento foi de blocos casualizados, sendo que os três tratamentos de
solo e as três cultivares de soja foram distribuídos em arranjo fatorial. O número de
repetições foi quatro. As plantas foram cortadas no início da floração e preparadas
para pesagem e análise de tecido.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Houve acentuada diferença de concentração dos nutrientes Zn, Fe e Mn entre
as cultivares, destacando-se Bragg, que apresentou os mais altos teores desses nu-
trientes (Tabela 1). As elevadas concentrações de Fe e Mn possivelmente foram oca-
sionadas pelo intenso regime de umidade a que o solo na casa de vegetação foi sub-
metido, pois o trabalho de Siman et aI. (1974) atribui à intensa umidade o papel de
grande ativador das condições de solo que levam as plantas à toxidez desses nutrien-
tes. Mascarenhas et ai. (I 980) trabalharam com quinze cultivares de soja em condi-
ções de campo livre de acidez e obtiveram concentrações de Mn no tecido foliar
não superior a 42 ppm.

TABELA 1. Teores médios de Zn, Fe e Mn no tecido foliar de três cultivares de soja, quando se
usou fosfato solúvel, fosfato natural e na testemunha. EMBRAPA. 1981.

S.F. triplo F. Alvorada Testemunha

Cultivares
Zn Fe Mn Zn Fe Mn Zn Fe Mn

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Bragg 85 275 304 68 320 241 73 450 419
Paraná 65 153 136 64 127 124 60 181 159
Santa Rosa 57 138 159 91 201 157 85 203 191

A Tabela 1 também evidencia um sensível declínio nas concentrações de Fe
e Mn, quando se usou fertilizante fosfatado, o que pode ser explicado pela forma-
ção de P Fe no solo, e pela própria influência do Ca do fosfato natural. Cordeiro
et alo (1979) obtiveram decréscimo nas concentrações de Mn, quando houve acrés-
cimo nas doses do fosfato de Gafsa.

A cultivar Bragg mostrou-se superior a, demais na capacidade. de absorção de
Zn, Fe e Mn, porém as três cultivares não diferiram entre si quanto à produção de
matéria seca (Tabela 2). Possivelmente, os efeitos nocivos que poderiam surgir em
Bragg, devido às altas concentrações de Fe e Mn, foram atenuados pelo efeito da
elevada temperatura na casa de vegetação, Heenan & Carter (1977).
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TABELA 2. Peso médio de matéria seca e absorção de Zn. Fe e Mn por três cultivares de soja.
independente das fontes de fósforo empregadas. EMBRAPA. 1981.

Cultivares Mat. seca Zinco Ferro Manganês

g/vaso p.g/vaso

Bragg
Paraná
Santa Rosa

11.41 a
10,83 a
10,50 a

679,67 a
558,83 b
497.42 b

2.451,08 a
1.355,75 b
1.137,17 b

2343 a
1213 b
978 b

As médias com letras em comum, dentro das colunas, não diferem entre si, pelo teste de Dun-
can, a 5% de probabilidade.
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EFEITO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA SOBRE A PRODUÇÃO
DE GRÃOS DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

EM LATOSSOLO HÚMICO DISTROFICO

E.E. Scherer '
H.R. Bartz '

J.R. Ben3

RESUMO - Conduziu-se um ensaio, de 1976 a 1978, no município de Campos No-
vos, Estado de Santa Catarina, em um Latossolo Húrnico-Distrófico, onde se procu-
rou avaliar o efeito imediato e residual da adubação fosfatada, aplicada em dose úni-
ca ou parcelada, sobre a produção de soja.

Os resultados indicaram que há efeitos significativos da adubação fosfatada na
produção de soja, sendo os efeitos quadráticos no primeiro e segundo ano e lineares
1'0 terceiro ano. A dose que proporciona a produção máxima (MET) é de 450 e
468 kg/ha de P2 Os, para efeito imediato de primeiro ano, e residual do segundo
ano respectivamente. Menores doses de fósfóro, aplicadas anualmente, proporciona-
ram maiores incrementos na produção de grãos que maiores doses aplicadas numa
só vez.

EFFECT OF PHOSPHOROUS APPLlCATION ON SOYBEAN
YIELD IN A "LATOSSOLO HÚMICO DISTRÓFICO" SOIL

ABSTRACT - It was lead an essay from 1976 until 1978 in the town of Campos
Novos, state of Santa Catarina, on Latossolo Húrnico-Distrófico, to estimate the
immediate and residual effect of phosphate fertilization applied in only one dose or
in parts, on the soybean culture.

The results showed that there are important effects of phosphate fertilization
on soybean yield. They are quadratic effects in the first and second year and linear
effects in the third year.

The dose that supplies the maximun production is 450 and 468 kg/ha of
P20S for immediate effect of the first year and residual of the second year respec-
tively.

Small phosphate doses applied annualy have provided larger increments in
the grain yield than large dose applied once.

I Engo.AgrO, M.Sc., Pesquisador da EMPASC - Estação Experimental de Chapecó, CEP 89800,
Chapecó, SC.

2 Eng9.AgrO, M.Sc., Professor da Universidade Federal de Santa Maria, RS.

3 EngO-Agr9, Centro Nacional de Pesquisa de Trigo - CNPT-EMBRAPA, Caixa Postal 569,
CEP 991 ao, Passo Fundo, RS.
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INTRODUÇÃO

De um modo geral, os solos do Estado de Santa Catarina, cultivados com soja,
apresentam uma baixa disponibilidade de fósforo, havendo necessidade da aplicação
de fertilizante fosfatado, para elevar a sua produtividade.

Em vários experimentos, realizados com a cultura da soja, em diferentes tipos
de solos, tem-se verificado, na maioria dos casos, efeitos altamente significativos da
adubação fosfatada. Porém, o nível crítico no solo, e a quantidade de fósforo reque-
rida, é bastante variável entre solos. (Vidor & Freire, 1971).

Pereira et a!. (1974), em experimento conduzido em Latossolo Vermelho-Es-
curo Distrófico, observaram respostas altamente significativas de algumas caracte-
rísticas agronômicas e do rendimento de grãos de soja às doses de fósforo aplicadas.

Vidor & Freire (1972), avaliando o efeito do calcário e do fósforo em oxisso-
10 no Rio Grande do Sul, constataram que os maiores incrementos de rendimento
de soja foram obtidos com a adubação fosfatada nos tratamentos sem calcário; po-
rém, obtiveram o máximo de resposta pela aplicação de 292 kg/ha de P20s e
15,4 t/ha de calcário.

Miyasaka et a!. (1964), testando doses crescentes de NPK sobre a produção
de soja, em solo derivado do arenito Botucatu, verificaram que o efeito do fósforo
foi linear até à dose máxima de 120 kg/ha de P2°5' enquanto que a adubação NPK
não contribuiu significativamente.

Em experimento conduzido, em Latossolo Vermelho-Escuro, fase arenosa, com
doses crescentes de fósforo, aplicadas no sulco e a lanço, Souza et alo(1978) verifi-
caram que a soja respondeu significativamente em produção até 172 kg/ha de
P2°5, para a adubação no sulco, e até 152 kg/ha, para a adubação a lanço.

A maioria dos trabalhos mostram que há uma maior probabilidade de respos-
ta da soja a fósforo em solos nunca adubados, pois o efeito da adubação fosfatada
poderá persistir por vários anos. Desta forma, Borkert et a!. (1975) relatam que, em
lavouras no Rio Grande do Sul, a soja, quando cultivada em sucessão ao trigo, apre-
senta menores respostas a fósforo, devido ao efeito residual do adubo aplicado no
cultivo anterior.

Por sua vez, Abrão & Grimm (1975) verificaram, em oxissolo no Rio Grande
do Sul, que há um gradativo decréscimo no efeito residual do adubo fosfatado du-
rante os 35 meses em que o solo foi mantido sob cultivo, sendo mais. acentuado no
primeiro cultivo.

A aplicação do adubo em dose única ou parcelada, pela influência dos pro-
cessos de fixação de fósforo no solo, pode afetar a disponibilidade deste nutriente
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para a cultura da soja. Pelo exposto, conduziu-se um ensaio de adubação fosfatada,
onde testou-se doses crescentes de superfosfato triplo, avaliando-se o seu efeito
imediato e residual através do rendimento de grãos de soja.

MATERIAL E MÉTODOS

° experimento foi conduzido em condições de campo, durante 3 anos conse-
cutivos, 1976 a 1978, em Latossolo Húmico Distrófico da unidade de mapeamento
Durox, no município de Campos Novos. Estado de Santa Catarina. ° solo apresen-
tava as seguintes características químicas iniciais: pH, 4,9; P, 1,6 pprn; K, 125 pprn;
matéria orgânica, 8,1%; alumínio trocável, 2,4 me/l 00 g; cálcio + magnésio trocá-
vel, 4,3 me/l 00 g; e necessidade de ca1cário, 8,9 t/ha.

° experimento foi conduzido em delineamento de parcelas subdivididas, com
as parcelas arranjadas em blocos casualizados, com 3 repetições.

Os tratamentos constaram de cinco doses de fósforo (Q - 80 - 160 - 320 -
640 kg/ha de P20s), denominadas de correção, e quatro doses (O - 40 - 80·
120 kg/ha de P2 Os), denominadas de manutenção. As doses de correção foram apli-
cadas somente em 1976, nas parcelas, enquanto que as doses de manutenção foram
aplicadas em 1977 e reaplicadas em 1978, nas subparcelas. A aplicação dos trata-
mentos foi feita a lanço, usando-se como fonte o superfosfato triplo granulado.

Toda a área experimental recebeu calagem e adubação potássica, conforme
recomendação por análise do solo.

Como planta reagente, usou-se a cultivar Bragg, semeada em linha, espaçada
de 0,6 m, deixando-se 24 plantas por metro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de rendimento de grãos de soja, obtidos nos diferentes tratamentos
de fósforo, nos 3 anos de cultivo, encontram-se nas Tabelas 1,2 e 3.

TABELA 1. Efeito da adubação fosfatada de correção no rendimento de grãos de
soja, em kg/ha. Média de três repetições. Primeiro cultivo - 1976/
1977. Campos Novos, SC.

Doses de correção· P2Os (kq/ha)

o
1876

80
3249

160
3648

320
3906

640
4041
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TABELA 2. Efeito da adubação fosfatada de correção + manutenção no rendimento de grãos de
soja, em kg/ha. Média de três repetições. Segundo cultivo, 1977/1978. Campos
Novos, SC.

Manutenção Doses de correção· P20s . kg/ha

P20s . kg/ha
O 80 160 320 640

O 1167 1812 2389 2816 2972
40 1941 2323 2753 2917 2854
80 2049 2757 2781 2885 2885

120 2745 2917 3125 3035 2830

TABELA 3. Efeito da adubação fosfatada de correção + manutenção no rendimento de grãos de
soja, em kg/ha. Média de três repetições. Terceiro cultivo, 1978/1979. Campos
Novos, SC.

Manutenção
Doses de correção· P20s . kg/ha

P20s . kg/ha
O 80 160 320 640

O 979 1319 1399 1892 2490
40 1857 1976 2142 2195 2309
80 2236 1990 2215 2444 2313

120 2327 2441 2312 2264 2271

No primeiro ano, a adubação fosfatada de correção provocou significativos in-
crementos no rendimento de grãos. Para descrever estas variações no rendimento,
em função das doses de P 2°5 aplicadas, ajustou-se a equação quadrática com um
coeficiente de determinação igual a 0,866. Calculando-se, por esta função, o ponto
de máxima resposta (MET) da soja, verificou-se que esta respondeu até 450 kg/ha
deP20s·(Fig.l).

Os dados de rendimento de grãos do segundo ano (Tabela 2) evidenciam que
o efeito da adubação fosfatada de correção ainda permanece. Nota-se que, com 320
e 640 kg/ha de P2 Os de correção, não há mais resposta positiva à adubação de ma-
nutenção. A máxima resposta (MET) da soja foi obtida com 468 kg/ha de P20s de
correção.

Comparando-se a curva de resposta obtida no segundo cultivo com aquela do
ano anterior (Fig. 1), evidencia-se uma resposta semelhante à adubação nos dois
anos, principalmente nas maiores doses de fósforo.
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FIG. 1. Resposta da soja a adubação fosfatada de correção nos três anos de cultivo.

No terceiro cultivo, a resposta da soja, em rendimento de grãos, para as doses
de fósforo de correção, foi linear, mostrando a possibilidade de se obter rendimen-
tos majores através de aplicação de doses mais elevadas de adubo. Fica evidente que
houve uma redução mais acentuada do efeito residual da adubação fosfatada que no
ano anterior. Provavelmente, isto se deve ao fato de o solo apresentar uma alta con-
centração de óxidos de ferro e alumínio (Santa Catarina, 1973), que provocaram
uma acentuada fixação do fósforo, sob a forma não extraível pelas plantas (Tisdale
& Nelson 1970), a partir de um melhor contato do fertilizante com as partículas
do solo. .

A adubação fosfatada de manutenção, aplicada nas subparcelas, no segundo
cultivo, provocou significativos aumentos no rendimento de grãos, nos níveis resi-
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duais de O, 80 e 160 kg/ha de P20s de correção. Nos demais níveis residuais, essa
não acarretou efeitos positivos. A resposta da soja à adubação, nos níveis de O, 80
e 160 kg/ha de P20s de correção, foi linear, indicando que, com a aplicação da
dose máxima de manutenção (120 kg/ha de P20S), não se atingiu um ponto de má-
xima resposta da cultura.

Comparando-se as produções de soja obtidas com a adubação de manutenção
com aquelas obtidas nos níveis residuais da adubação corretiva (Tabela 2), verifica-
-se uma maior resposta da soja para essa em relação àquela. Com 80 kg/ha de P205
de manutenção, somente obteve-se uma produção (2.383 kg/ha) semelhante áquela
com o nível residual de 160 kg/ha de P205 de correção (2.389 kg/ha). Da mesma
forma, pode-se evidenciar uma equivalência em rendimento de grãos entre os trata-
mentos 120 kg/ha de P205 de manutenção e 160 kg/ha de P205 de correção, mais
40 kg/ha de P2°5 de manutenção. (Tabela 3). Estas considerações indicam que há
uma perda de efeito na adubação corretiva de aproximadamente 80 kg/ha de P 2°5
do primeiro para o segundo ano de cultivo.

A análise da variância do terceiro ano evidenciou efeito diferencial de níveis
crescentes de fósforo corretivo e doses anuais de manutenção, sobre o rendimento
de grãos. A interação teve efeito significativo e mostrou que, quanto maior o nível
de fósforo corretivo, menor será a necessidade de adubação de manutenção.

Nos níveis residuais de 0- 80 - 160 e 320 kg/ha de P20s de correção, a reapli-
cação da adubação de manutenção provocou aumentos adicionais no rendimento
de grãos, resultando em maiores incrementos neste nos menores níveis de correção
(Tabela 3).

Com a reaplicação da dose de 80 kg/ha de manutenção na parcela sem aduba-
ção corretiva, obteve- se um rendimento de grãos (2.236 kg/ha) maior que aquele
obtido com somente 320 kg/ha de P20s de correção (1.892 kg/ha). Desta forma,
fica evidente que o parcelamento da adubação fosfatada é o mais indicado para um
melhor aproveitamento pela planta de soja do nutriente aplicado.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, para as condições em que foi realizado o
presente trabalho, pode-se concluir que:

1. A adubação fosfatada de correção aumentou significativamente a produção
de grãos. A dose que proporciona a produção máxima (MET) é de 450 e 468 kg/ha
de P2 0s, para efeito de primeiro e segundo anos, respectivamente. No terceiro ano,
a resposta foi linear.
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2. Com o aumento do nível de fósforo residual de correção, diminui a quanti-
dade de adubo de manutenção a ser aplicada para um mesmo rendimento de grão.

3. A adubação fosfatada de manutenção proporcionou aumentos adicionais
na produção de grãos, com maiores incrementos nesta que a adubação de correção
em efeito residual.

4. Menores doses de fósforo, aplicadas anualmente, proporcionaram maiores
incrementos na produção de grãos que maiores doses aplicadas numa só vez, para
três ou mais cultivos.
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EFEITO DO AGRISPON SOBRE CARACTERfSTICAS QUIMICAS
E MICROBIOLÓGICAS DO SOLO, PRODUÇAO DE MÃTERIA SECA

E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES PELA SOJA

R.J. Campo'
G.J. Sfredo '

RESUMO - Em 1979, foi conduzido um ensaio em casa de vegetação, no CNPSo,
Londrina, PR, no qual incorporou-se ou não a mucuna-preta, com adição de super-
fosfato simples, Patos de Minas, e sem adição de fósforo, para se avaliar a influência
de doses crescentes de Agrispon (0.0, 0,5, 1,0 e 2,0 Ilha) sobre características qUÍ-
micas (pH em água, AI, Ca, Mg, K, P e relação C/N), microrganismos do solo (núme-
ro de bactérias, fungos e actinomicetos), produção de matéria seca e quantidades do
elemento absorvido (N, P, K, Ca, Mg) pela soja. O experimento foi disposto em es-
quema fatorial (2 x 3 x 4), inteiramente ao acaso para os fatores solo, fosfato e do-
ses de Agrispon , em quatro repetições.

Verificou-se uma superioridade do solo com incorporação de mucuna sobre
aquele sem incorporação de leguminosa. Para ambos os solos, o superfosfato simples
se comportou melhor que o Patos de Minas, sendo este superior ao tratamento sem
aplicação de fósforo. Não se verificou nenhum efeito favorável do Agrispon sobre as
características estudadas.

EFFECT OF AGRISPON ON CHEMICAL ANO MICROBIOLOGICAL
CONOITIONS OF SOIL ORY MATTER ANO NUTRIENT ABSORPTION

OF THE SOYBEAN PLANT

ABSTRACT - A greenhouse study was carried out in 1979 at the Soybean National
Research Center in Londrina, Paraná. The experimental design was a completely
randomized factorial 2 x 3 x 4 with four replications, where 2 stands for with
and without velvetbean incorporation; 3 stands for three levels of phosphorus
(simple superphosphate, Patos de Minas natural phosphate and without phospho-
rus}; and 4 stands for four levels of Agrispon (0.0,0.5,1.0, and 2.0 Ilha). The
purpose of this study was to evaluate the effect of Agrispon on chemical character-
istics (pH, AI, Ca. Mg, K, P and C/N ratio) and microorganisms of the soil (number
of bacteria, fungi, and actinomycetes), dry matter production and amounts of N,
P, K, Ca, and Mg absorption by soybeans.

1 EngO Agr?, Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) - EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100 - Londrina, PR.
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The results (indicated advantages by the use óf velvetbean incorporation.
Simple superphosphate yieldet the best results, followed by Patos de Minas natural
phosphate. There was no response by the use of any levei of Agrispon.

INTRODUÇÃO

Devido à expansão da cultura da soja no País, diversos produtos têm surgido
no comércio, indicados pelos próprios fabricantes como essenciais para os aumen-
tos de produtividade. Alguns desses produtos passam a ser comercializados sem uma
prévia análise pela pesquisa, mas outros são oportunamente analisados, e, como
exemplo, citam-se, a seguir, alguns trabalhos da pesquisa.

Wang & Ma Wang (1978) avaliaram a aplicação de Biostimulante ODD
GREEN sobre a cultura da soja e não verificaram aumentos de rendimento da soja.
Esse trabalho foi repetido, em Londrina, pelos próprios autores, no ano agrícola de
1978/1979, por Ben & Lhamby (1979), em Passo Fundo, e por Fabricio & Barbo
(1979), em Dourados, envolvendo épocas de aplicação e cultivares, não se verifican-
do, em nenhuma das variáveis (locais, épocas, cultivares), diferenças estatísticas sig-
nificativas.

Xavier et ai. (1979) estudaram os efeitos de reguladores de crescimento
(Ethrel -2, Fruipone CPA, Erbosfin, Abonik e Agrostemin) sobre a cultura da soja,
não se verificando efeito favorável de nenhuma das substâncias sobre características
morfológicas e produção de grãos.

o objetivo do trabalho foi de realizar uma prévia análise do produto para ve-
rificar a influência que Agrispon exerce sobre características químicas do solo (pH,
AI, Ca, Mg, K, P e relação CjN), microrganismos do solo (número de bactérias,
fungos e actinomicetos), peso de matéria seca e absorção de N, P, K, Ca e Mg pela
matéria seca da parte aérea.

MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi inteiramente ao acaso, em quatro repetições, sob condi-
ções de cultivo em casa de vegetação, e constituído de um fatorial.(2 x 3 x 4), en-
volvendo os fatores solo, fosfato e doses de Agrispon, respectivamente. Os solos es-
tudados foram do mesmo local, só que em um deles foi incorporado mucuna-preta,
oito meses antes da instalação do ensaio. Os referidos solos apresentavam as seguin-
tes características:
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pH em Eq mgj I00 g solo Pem Relação

H ° ppm CjN
2 AI Ca Mg K

Solo com rnucuna 5.8 0,0 5,67 2,46 0,57 11,6 9,43
Solo sem mucuna 5,7 0,0 5,22 2,22 0,42 18,2 8,87

As fontes de fósforo foram Patos de Minas, superfosfato simples e sem aplica-
ção de fósforo. Os fosfa tos foram aplicados a um nível de 100 kg de P2 Os por hec-
tare.

° produto de nome comercial Agrispon é recomendado a uma dosagem de
um litro por hectare, mas, para efeito de estudo usaram-se as doses O, 0,5,1,0 e
2,0 litros/ Agrispon/ha.

Após distribuição dos fosfatos, com prévia homogeneização, os solos foram
distribuídos em vasos de três kg de capacidade. Uma semana após a aplicação do
Agrispon , as sementes de soja, cultivar Bragg, foram plantadas. A aplicação do
Agrispon foi segundo recomendação do fabricante, a saber, diluir o produto comer-
cial cinqüenta vezes, aplicar na superfície do solo e esperar uma semana para efetuar
o plantio.

No início da formação dos primeiros legumes, estádio R3' as plantas foram
cortadas na altura do coleto e colocadas para secar em estufa, a 650C, por 72 horas.

Os parâmetros analisados através da matéria seca foram: peso de matéria seca,
em gramas, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio absorvidos e encontra-
dos na matéria seca da parte aérea, em miligramas. Do solo, além das populações de
bactérias, fungos e actinomicetos por grama de solo seco, foram analisados o pH em
H2 0, AI + 3 .Ca, Mg, K, P e relação CjN.

RESUL TADOS E DISCUSSÃO

Se compararmos as características químicas do solo onde se incorporou mu-
cuna-preta antes de se cultivar a soja com os resultados obtidos após o seu cultivo,
ou seja, após a aplicação dos fosfatos e das doses de Agrispon, pode-se observar
que não se verificaram variações entre as doses crescentes do produto.

Observa-se, entretanto, uma redução nos teores de alguns elementos, devido
à absorção pela planta, ou um aumento dos teores de fósforo, devido à aplicação
dos fosfatos (Tabela 1). Também as populações de bactérias, fungos e actnomice-
tos não foram influenciadas pela aplicação do Agrispon.
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Os resultados para as características químicas e microbiológicas obtidas para
o solo, onde não se havia incorporado mucuna-preta antes das aplicações dos fosfa-
tos e doses de Agrispon, ou seja, antes do cultivo da soja, foram semelhantes aos ob-
tidos anteriormente (Tabela 2).

Os resultados para peso de matéria seca (gJvaso) e as quantidades de nutrien-
tes (N, P, K, Ca e Mg) absorvidos pela soja (mg/vaso), encontrados para os diferen-
tes fosfatos, nas quatro doses de Agrispon para o solo onde se incorporou mucuna-
-preta e para o solo onde ela não foi incorporada, estão nas Tabelas 3 e 4, respec-
tivamente.

Efetuou-se uma análise de variância para avaliar a influência dos fatores solos,
fosfatos e doses de Agrispon sobre o peso de matéria seca e as quantidades dos nu-
trientes (N, P, K, Ca, Mg) absorvidos pela soja (Tabela 5).

Os parâmetros que não apresentaram interação tríplice (dose x solo x fosfa-
to), pelo teste de F, foram peso de matéria seca, nitrogênio, potássio e magnésio.
Esses mesmos parâmetros só apresentaram significância para os fatores solo e fosfa-
to cujas comparações das médias são mostradas na Tabela 6.

Observa-se que o solo com mucuna foi sempre superior ao solo sem mucuna
(Tabela 6). Ao compararmos os fosfatos, pode-se notar que o superfosfato simples
foi sempre superior ao tratamento sem aplicação de fósforo, superior ao Patos de
Minas para peso de matéria seca e teor de magnésio, e igual ao Patos de Minas para
os teores de nitrogênio e potássio (Tabela 6).

Os teores de fósforo e cálcio no tecido apresentaram interação tríplice (do-
se x solo x fosfato), significativa pelo teste de F (Tabela 5).

Com o desdobramento da interação tríplice, observa-se que somente para
fósforo absorvido, dentro do solo com mucuna (solo 1), com aplicação do Patos
de Minas (fosfato I) e para o tratamento sem aplicação de fósforo (fosfato 3),
houve sigruficância (Tabela 7).

A comparação entre as médias de fósforo absorvido, obtidas nas diferentes
doses de Agrispon (Tabela 8), mostrou que, para o Patos de Minas, a dose de dois
litros por hectare favoreceu uma maior absorção de fósforo, mas a dose recomen-
dada para o produto (l Ilha) foi estatisticamente igual à dose zero Ilha. Para o tra-
tamento sem aplicação de fósforo, as doses 1,0 e 2,0 litros/há apresentaram uma
menor quantidade de fósforo absorvido, mostrando um efeito negativo do produto
sobre as quantidades de fósforo absorvido.

CONCLUSÕES

Verificou-se uma superioridade do solo que recebeu incorporação de mucu-
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TABELA 1. Influência da aplicação de quatro doses de Agrispon sobre as caracterfsticas químicas e microbiológicas do solo onde se incor-

parou mucuna-preta após o cultivo da soja. Resultados médios de quatro repetições. EMBRAPA-CNPSo - Londrina, PR, 1981.

Dose
eq. mg/l00 9 P Bactéria Fungo Actnom.

Fosfatos
Ilha

pH em H
2
0 C/N xl05 xl03 xl04

AI Ca Mg K
ppm

0,0 6,1 0,0 4,71 2,30 0,40 26,1 9,68 33,34 27,13 60,47
0,5 6,0 0,0 4,85 2,30 0,40 20,2 10,19 24,80 33,72 41,08

Patos de Minas 1,0 6,0 0,0 4,98 2,35 0,38 19,1 8,81 27,13 30,62 61,24
2,0 6,0 0,0 5,03 2,35 0,39 21,7 9,06 16,66 17,44 33,72

Média 6,0 0,0 4,89 2,30 0,39 21,8 9,44 25,48 27,23 49,13

0,0 5,9 0,0 5,09 2,25 0,34 18,3 8,89 33,34 39,92 43,80
0,5 5,9 0,0 5,03 2,25 0,36 18,1 8,47 26,73 23,64 54,27

Super simples 1,0 5,8 0,0 4,97 2,15 0,35 16,9 9,81 29,51 28,74 55,17
2,0 5,9 0,0 4,97 2,18 0,36 17,8 9,28 33,71 27,97 43,68

Média 5,9 0,0 5,02 2,21 0,35 17,8 9,11 30,83 30,07 49,23

0,0 6,2 0,0 4,87 2,15 0,40 10,5 9,37 36,05 29,85 42,24
0,5 6,1 0,0 5,07 2,19 0,37 9,6 9,46 25,88 21,18 29,41

Sem aplicação de P 1,0 6,2 0,0 5,17 2,28 0,42 10,8 8,81 25,58 39,15 5465
2,0 6,1 0,0 5,12 2,25 0,39 10,3 10,14 34,50 24,80 63,95

Média 6,2 0,0 5,06 2,22 0,40 10,3 9,45 30,50 28,75 47,56

Análise do solo

inicial
5,8 0,0 5,67 2,46 0,57 11,6 9,43



TABELA 2. Influência da aplicação de quatro doses de Agrispon sobre as caracterfsticas qufmicas e microbiológicas do solo onde se incor-
porou mueuna-preta após o cultivo da soja. Resultados médios de quatro repetições. EMBRAPA-CNPSo . Londrina, PR, 1981.

Dose eq. mg/100 9 P Bactéria Fungo Actnom.
Fosfatos Ilha pH em H

2
0 C/N x10S x103 x104

AI Ca Mg K
ppm

0,0 5,8 0,0 5,00 1,97 0,26 16,2 6,91 9,97 25,67 14,94
0,5 6,0 0,0 5,02 2,01 0,30 19,5 7,47 8,14 37,21 11,63

Patos de Minas 1,0 5,9 0,0 5,07 2,01 0,25 14,2 7,47 43,68 26,44 12,64
2,0 6,0 0,0 5,02 2,05 0,25 18,8 6,57 63,99 74,71 8,05

Média 5,9 0,0 5,03 2,01 0,26 17,2 7,11 31,45 41,01 11,82

0,0 5,9 0,0 5,05 1,97 0,25 14,8 6,96 63,99 22,61 26,82
0,5 6,0 0,0 5,02 1,97 0,27 15,0 8,33 78,93 40,61 22,22

Super simples 1,0 5,9 0,0 5,00 1,93 0,25 13,9 7,71 76,36 23,64 15,50
2,0 5,9 0,0 5,01 1,85 0,22 17,1 10,59 68,20 70,49 16,86

Média 5,9 0,0 5,02 1,93 0,25 15,2 8,40 71,87 39,34 20,35

0,0 6,0 0,0 5,12 1,97 0,25 11,4 6,39 57,47 29,89 14,56
0,5 5,9 0,0 5,07 2,05 0,25 10,1 8,61 60,85 24,80 14,73

Sem aplicação de P 1,0 6,0 0,0 5,10 1,89 0,25 11,4 6,47 62,01 60,85 13,95
2,0 6,0 0,0 5,06 2,05 0,25 11,4 6,60 71,64 43,68 19,54

Média 6,0 0,0 5,09 1,99 0,25 11,1 7,02 62,99 39,81 15,70

Análise do solo 5,7 0,0 5,22 2,22 0,42 18,2 8,87
inicial
--
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TABELA 3. Peso da matéria seca da soja (g/vaso) e peso de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio
e magnésio (mg/vaso) nas diferentes doses de Agrispon, para os diferentes fosfatos
estudados em solo, onde se incorporou mucuna. Médias de quatro repetições.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR, 1981.

Doses Matéria seca Peso do elemento (mg/vaso)

(Ilha) g/vaso
K Ca MgN P

0,0 17,1 474,6 78,0 339,8 202,9 72,7
0,5 18,1 477,9 71,6 318,2 182,4 70,8

Patos de Minas 1,0 16,1 453,8 80,5 317,2 192,2 68,8
2,0 16,5 486,7 90,6 349,6 216,8 70,8

Média 17,1 473,3 80,2 331,2 198,6 70,8

0,0 16,5 477,0 97,5 348,1 213,9 76,0
0,5 17,7 478,3 95,8 336,7 223,7 82,4

Super simples 1,0 18,7 516,8 95,2 323,1 229,8 85,8
2,0 18,7 497,4 89,9 311,0 221,0 82,0

Média 17,9 492,4 94,6 329,7 222,1 81,6

0,0 17,3 492,9 80,1 309,5 189,3 71,2
0,5 19,2 524,5 79,3 313,7 200,5 7,48

Sem aplicação de P 1,0 16,9 457,6 68,2 275,2 179,8 67,2
2,0 14,7 423,1 67,2 255,5 173,2 61,5

Média 17,0 474,5 73,7 288,5 185,7 68,7
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TABELA 4. Peso da matéria seca da soja (g/vaso) e peso de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio
e magnésio (mg/vaso) nas diferentes doses deAgrispon, para os diferentes fosfatos
estudados em solo, sem incorporação de mucuna. Médias de quatro repetições.
EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR, 1981.

Doses Matéria seca Peso do elemento (rnq/vasol

Olha) g/vaso
CaN P K Mg

0,0 13,8 351,2 52,3 206,6 181,5 56,7
0,5 15,2 401,3 61,0 242,7 207,4 60,0

Patos de Minas 1,0 14,0 393,0 58,4 254,8 201,8 59,4
2,0 14,9 379,9 55,3 240,0 193,0 60,7

Média 14,5 381,4 56,8 236,0 195,9 60,7

0,0 15,2 397,8 65,7 246,7 227,9 71,6
0,5 15,7 376,6 55,8 224,5 229,7 69,6

Super simples 1,0 15,2 405,6 61,5 225,4 221,3 66,7
2,0 17,8 406,1 62,7 231,6 253,9 78,1

Média 16,0 396,5 61,4 232,1 233,2 71,5

0,0 13,3 356,0 53,4 207,6 206,7 56,1
0,5 14,1 330,2 47,9 294,0 197,6 57,1

Sem aplicação de P 1,0 14,0 358,0 57,4 210,7 200,4 57,1
2,0 13,2 328,4 47,2 196,3 170,6 53,7

Média 13,6 343,2 51,5 202,2 193,8 56,0
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TABELA 5. Resumo análise de variância para peso da matéria seca (g/vaso) e nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio (mg/vaso) ab-
sorvido pela parte aérea (quadrados médios). EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR, 1981.

Fonte de Matéria seca Nitrogênio Fósforo Potássio Cálcio Magnésio
variação

Solo (S) 1 165,3740 ** 271575,3750 ** 16574,2704 ** 207762,0417 * * 732,6150 NS 2873,2817 * *
Fosfato (F) 2 22,4007 ** 10134,6857 ** 1937,4538 * * 14616,8834 ** 12873,0726 ** 1754,9554 **
S x F 2 4,1666 NS 3779,2316 NS 285,1607 * 283,4988 NS 419,6722 NS 18,5517 NS
Dose (O) 3 5,5103 NS 674,6251 NS 35,3761 NS 673,4397 NS 47,2712 NS 39,5626 NS
OxS 3 4,7442 NS 1382,2925 NS 44,5915 NS 1780,1414 NS 66,7769 NS 36,8861 NS
OxF 6 7,6898 NS 3349,9309 NS 121,6066 * 1380,5865 NS 924,2426 NS 71,5697 NS
OxSxF 6 1,8645 NS 2416,1886 NS 189,1102 ** 1190,2968 NS 991,4266 * 76,2240 NS
Erro 72 3,7958 1637,0856 49,0122 764,3168 427,3494 54,7410
Total 95

CV (%) 12,18 9,48 10,05 10,24 10,09 10,85

Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
Significativo ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

NS Não significativo.



TABELA 6. Comparação entre as médias para o peso matéria seca (g/vaso), nitrogênio, potássio

e magnésio (mg/vaso) absorvidos pela parte aérea, em dois tipos de solos, com três

fontes de fósforo. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Matéria seca
mg/vaso

(g/vaso)
Nitrogênio Potássio Magnésio

Solosl com mucuna 17,31 a 480,04 a 316,44 a 73,67 a

sem mucuna 14,68 b 373,66 b 233,40 b 62,73 b

Superfosfato simples 16,93 a 444,42 a 283,61 a 76,52 a

Fosfatos2 Patos de M inas 15,73 b 427,29 ab 280,87 a 65,72 b

Sem aplicação de fósforo 15,33 b 408,85 b 245,30 b 62,35 b

As médias para solos seguidas por uma mesma letra são estatisticamente iguais, pelo teste de
Duncan, a 5%.

2 As médias para fosfatos seguidas por uma mesma letra são estatisticamente iguais, pelo teste

de Duncan, a 5%.

TABELA 7. Desdobramento dos graus de liberdade da interação trfplice (dose x solo x fosfato)

nos parâmetros fósforo e cálcio absorvidos pela planta.

Fonte de variação G.L. Fósforo Cálcio

Dose d/solo 1 d/fosfato 1 3 248,0323 •• 869,1856 NS
Dose d/solo 1 d/fosfato 2 3 43,2292 NS 173,9123 NS
Dose d/solo 1 d/fosfato 3 3 192,2350 • 564,9140 NS
Dose d/solo 2 d/fosfato 1 3 56,9342 NS 508,3242 NS
Dose d/solo 2 d/fosfato 2 3 68,7300 NS 811,7483 NS
Dose d/solo 2 d/fosfato 3 3 92,2406 NS 1017,3023 NS

Significativo ao nivel de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
Significativo ao nivel de 5% de probabilidade, pelo teste de F

NS Não significativo.

565



TABELA 8. Comparação entre as médias para fbsforo absorvido (mg/vaso), obtidas para asdi-
ferentes doses de Agripson no solo onde se incorporou a mucu na-preta (solo 1),
quando se usou o Patos de Minas (fosfato 1) e quando não seaplicou fbsforo (fos-
fato 3) como fonte de fbsforo. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Solo com mucuna

Patosde Minas! Sem aplicação
de fósforo!

Dosesde Agrispon
(Ilha)

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

78,0 b
71,6 b
80,5 b
90,6 a

80,1 a
79,3 a
68,2 b
67,2 b

! As médias referidas por uma mesma letra, numa mesma coluna, são estatisticamente iguais,
pelo teste de Duncan, a 5%.

na-preta em relação ao solo que não recebeu mucuna-preta. Nos dois solos, o su-
perfosfato simples se comportou melhor que o Patos de Minas, sendo este superior
ao tratamento sem aplicação de fósforo. Não se observou efeito favorável ao Agris-
pon sobre o peso de matéria seca, teores dos nutrientes na matéria seca, caracterís-
ticas químicas do solo e nas populações de bactérias, fungos e actinômetros
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EFEITO DO CORRETIVO SOBRE SOJA CULTIVADA
EM SOLO DE CERRADO CONTENDO AI E Mn

H.A.A. Mascarenhas!
N.R. Braga2

E.A. Bulisani?
C.T. Feitosa'

R. Hiroce?
O.C. Bataqlia'

RESUMO - Foram conduzidos, no período 1973/76, em Guaíra (Latossolo Roxo-
-Distrófico) e São Simão (Latossolo Vermelho-Escuro, de textura média), experi-
mentos onde se estudou o efeito de caIagem sobre o teor de nutrientes nas folhas,
no florescimento, produção da soja e sobre as características químicas do solo. Apli-
caram-se 2,5 t/ha de calcário dolomítico, em 1973 e 1975, sendo a soja Santa Rosa
plantada nos anos agrícolas 1973/74, 1974/75 e 1975/76. Foi observado que, em
Latossolo Roxo-Distrófico, o alumínio não era o elemento limitante na produção
de soja, mas sim o manganês. Já em Latossolo Vermelho-Escuro, tanto o alumínio
como o manganês limitaram sensivelmente a produtividade. Os resultados obtidos
sugerem que a recomendação para correção do solo, baseada no teor de alumínio
trocável não é suficiente para propiciar bom desenvolvimento de planta. Há necessi-
dade de se elevar, neste tipo de solo, o índice de saturação de bases ao redor de
70%, para se evitar os efeitos maléficos do manganês na produção.

EFFECT OF LlMING ON SOYBEAN CULTIVATED
IN A CERRADO SOIL WITH AL+ 3 AND MN+ 2

ABSTRACT - Experiments were conducted during a three years period at Guaíra
(Latossolic B terra roxa) and São Simão (Dark Red Latosol) to study the effects
of liming on changes of elements in the soil, leaves concentrations of soybeans at
flowering and grain yield. The quantity of lime applied was 2.5 t/ha of dolomitic
lime in 1973 and 1975. Soybean cultivar Santa Rosa was utilized during the three
years 1973/74, 1974/75 and 1975/76. The results showed that Mn was a limiting
facto r in soybean production and not aluminum at Guaíra. Whereas at São Simão
both of these elements limited production. These observations suggest that recorn-
mendation of liming cannot be based only on exchangeable AI in the soil for good
plant development. There is necessity of increasing in these type of soils the base
saturation index to around 70% in order to avoid the toxic effects of manganese
on soybean production.

1 Eng<?Agr<?, Pesquisador Científico, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Bolsista do
CNPq, Caixa Postal 28, CEP 13100, Campinas, SP.

2 EngO Agr9, IAC, Campinas, SP.
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INTRODUÇÃO

A remoção dos cátions Ca e Mg do solo constitui um dos primeiros passos pa-
ra a criação de condições de acidez (Foy & Burns 1964). Como conseqüência de
acidez, advém principalmente o aumento da disponibilidade de alumínio e manga-
nês nocivos, além da de outros microelementos. Coutinho et al. {l 97 1) constataram
a presença de Al e Mn em solos ácidos do Rio Grande do Sul, onde se planta soja.
No Estado de São Paulo, Gargantini et al. (l970) mostraram que quase todos os so-
los do Estado de São Paulo apresentaram acidez, e 22,8% da área cultivada neste
Estado apresenta problemas de toxicidade de alumínio. Além disso, 6,1 % dessa área
possui teores de alumínio considerados nocivos, isto é, acima de 1,0 mEq./lOO ml
de solo. Valadares", informou que, em solos derivados de rocha básica, no Esta-
do de São Paulo, o teor de manganês disponível no solo varia de 3,5 a 180 ppm.

o objetivo deste trabalho foi o de mostrar com dados de campo, utilizando
soja como planta indicadora, que o calcário utilizado como corretivo pode neutrali-
zar o alumínio nocivo do solo, mas nem sempre o manganês.

MATERIAL E MÉTODOS

Os resultados de análise do solo de Guaíra e São Simão, apresentados na Ta-
bela 1, referem-se às testemunhas absolutas de ensaios de adubação fosfatada, insta-
lados em blocos ao acaso, com três repetições, em presença e ausência de calagem,
em solos classificados como Latossolo Roxo-Distrófico (Guaíra) e Latossolo Verme-
lho-Escuro, de textura média (São Simão). Em maio de 1973, logo após a limpeza
do terreno que estava sob vegetação de cerrado, foi aplicado calcário dolomítico, a
lanço, na base de 2.500 kg/ha, nas duas localidades, com o intuito de se elevar os
teores de cálcio e magnésio ao redor de 3.0 mEq./lOO ml de T.F.S.A. O corretivo
foi incorporado com enxada rotativa à profundidade de 15 a 20 centímetros. Após
a segunda colheita de soja, em maio de 1975, dose idêntica de calcário dolomítico
foi aplicada novamente nas áreas experimentais. Amostras do solo de cada parcela
foram coletadas em fevereiro de 1974, 1975 e 1976 e submetidas à análise quími-
ca, conforme descrito por Raij & Zulo (l977). As parcelas de soja consistiram de
seis linhas, com cinco metros de comprimento, distanciadas de 0,60 m. Utilizou-se
a cultivar de soja Santa Rosa, que foi plantada sempre na segunda quinzena de no-
vembro. Na época do florescimento das plantas, foram coletadas amostras da ter-
ceira folha, a partir do ápice das hastes principais, de cerca de 30 plantas por par-
cela. Estas amostras foram preparadas e submetidas à determinação de macro e mi-
croelementos, conforme métodos indicados por Bataglia et al. (l978). Para o cál-
culo de produção de grãos, consideraram-se como área útil somente as duas linhas
centrais de cada parcela, eliminando-se ainda 0,50 m de cada extremidade.

3 Valadares 1980. Comunicação Pessoal.
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TABELA 1. Valores médios de análise química do solo e produção de grãos de soja, obtidos em presença e ausência de calcário, em Gualra e
São Simão.

Caracter ística do Guaíra São Simão

Tratamentos solo
10 ano 29 ano 39 ano 1° ano 29 ano 3°. ano
1973/74 1974/75 1975/76 1973/74 1974/75 1975/76

pH 5,7 5,6 6,0 5,8 5,5 5,6
Com calagem(l) M.O. % 3,10 3,73 3,30 2,84 2,40 2,30

PO ·3 (2) 0,08 0,06 0,07 0,03 0,03 0,02
K+t (2) 0,13 0,14 0,15 0,09 0,08 0,13
Ca2+ (2) 2,32 1,77 2,10 1,79 2,83 1,43
Mg2+ (2) 0,78 1,20 1,57 0,36 0,23 0,77
A13+ (2) 0,27
V% 52 50 70 43 51 50
Produção (kg/ha) 1584 1976 2739 437 547 874

pH 5,2 4,8 4,7 4,7 4,6 4,8
Sem calagem M.O. % 2,6 4,07 4,0 2,43 2,30 2,00

P04'3 (2) 0,07 0,07 0,08 0,03 0,02 0,02
K+4 (2) 0,13 0,16 0,21 0,07 0,05 0,07
Ca2+(2) 2,16 1,30 0,87 0,67 0,30 0,20
Mg2+ (2) 0,76 0,37 0,23 0,13 0,07 0,04
A13+ (2) 1,02 0,93 0,80 1,02 1,10 0,97
V% 14 28 25 26 10 14
Produção (kg/ha) 1506 1484 1768 125 13 O

(I) Calcário dolomítico aplicado na basede 2.500 kg/ha, em 1973 e 1975, respectivamente.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se, pela Tabela 1, que, em Guaíra, em 1973/74, a apucação de calcá-
rio foi suficiente para eliminar o alumínio do solo, entretanto, praticamente não
afetou os teores de cálcio e magnésio. Provavelmente, a solubilização ou a quantida-
de aplicada de corretivo não tenha sido suficiente para promover incremento desses
elementos no solo. Na parcela onde se aplicou o calcário, observou-se que a percen-
tagem de saturação de bases é 52%, o que não prejudicaria a produção de grãos de
soja, fato confirmado pelas produtividades semelhantes de 1.584 e 1.506 kgjha,
nas parcelas com e sem calcário. Quanto aos teores de fósforo e potássio no solo,
tanto nas parcelas com ou sem calcário, observou-se que eles estão situados na faixa
de valores considerados suficientes para boas produções, os quais foram revelados
também pelos teores dos respectivos elementos nas folhas, conforme pode ser ob-
servado na Tabela 2. A análise foliar revela teores bastante elevados de manganês:
826 e 1.241 ppm, referentes às parcelas com e sem calcário, respectivamente. De
acordo com dados de J ones, citados por Ohlrogge & Kamprath (1968), teores de
manganês dessa ordem nas folhas já são tóxicas e poderiam constituir a causa da
baixa produtividade da soja.

A análise química do solo mostrou que, no segundo ano (1974/7 5), nas par-
celas em presença de calcário, houve um decréscimo no teor de cálcio e um incre-
mento no de magnésio, embora fosse mínima a variação. Já nas parcelas que não
receberam calagem, foi observada uma redução nestes dois elementos. Apesar de os
teores de cálcio e magnésio das folhas estarem na faixa adequada, foram encontra-
dos 279 ppm de alumínio nas folhas (Tabela 2), considerados altos. Com a calagem,
houve aumento de produção de soja, mas o fator de terminante da baixa produtivi-
dade foi o manganês, cujos teores das folhas mostraram-se em excesso, apesar da
diminuição de 320 ppm em relação aos teores do ano anterior.

Em maio de 1975, em Guaíra, os dados de análise do solo das parcelas sem
calcário indicaram que o teor de cálcio no solo diminuiu mais de duas vezes, em
relação ao inicial, que era 2,16 mEq./lOO ml. Esta diminuição pode ser vista tam-
bém pelos teores nas folhas (Tabela 2). Em presença de calagem, foi observada uma
diminuição nos teores de manganês e alumínio nas folhas, que, contudo, ainda con-
tinuaram em níveis excessivos, mas, de qualquer maneira, refletiram na produção
de grãos de soja. Na ausência de calagem, observaram-se teores de manganês em
excesso, os quais continuaram prejudicando a produção. Na presença de calagem,
houve aumento na produção de grãos, ano a ano, mas também, o índice de satura-
ção de bases aumentou de 52 para 70%. Já em ausência de calagem, as produções
foram praticamente iguais, para os três anos, e o índice de saturação de bases di-
minuiu de 44 para 25% do primeiro ao terceiro ano de plantio.
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TABELA 2. Teores médios de nutrientes nas folhas e produção de grãos de soja obtidos em presença e ausência de calcário, em Guaíra e São Si·
mão.

Guaíra São Simão

Tratamentos
19 ano 29 ano 39 ano 19 ano 29 ano 30. ano

1973/74 1974/75 1975/76 1973/74 1974/75 1975/76

P (%) 0,339 0,414 0,300 0,236 0,202 0,154
K (%1 2,15 3,23 2,61 1,12 1,17 2,52
Ca (%) 0,93 1,13 1,15 1,34 1,23 1,16

Com calcário (1) Mg (%) 0,42 0,71 0,59 0,64 0,61 0,42
AI (ppml 34 175 52 144 247 250
Mn (pprnl 826 507 390 426 288 132
Produção (kg/ha) 1584 1976 2739 437 547 874

P (%) 0,339 0,447 0,281 0,211 0,208
K (%) 2,51 3.76 2,38 1,78 1,86
Ca (%) 0,78 1,08 0,57 0,99 0,87

Sem calcário Mg (%) 0,37 0,60 0,40 0,46 0,26
AI (pprn] 96 279 250 597 843
Mn (oprn) 1241 928 713 672 665
Produção (kg/ha) 1506 1484 1768 125 18 °

(1) Calcário dolomítico apl icado na base de 2500 kg/ha, em 1973 e 1975, respectivamente.
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Em São Simão, foi observado (Tabelas 1 e 2) que, com a aplicação de calcário
dolomítico, os teores de Ca e Mg do solo aumentaram, e os de alumínio diminuí-
ram, revelados também pelos teores dos respectivos elementos nas folhas.

A baixa produtividade da soja em São Simão aparentemente se deve a uma
série de conseqüências fisiológico-nutricionais. Além da elevada absorção de manga-
nês e alumínio, mesmo na presença de calcário, observaram-se teores menores de
potássio e fósforo no solo e nas folhas, comparados com os teores obtidos em
Guaíra. A produtividade da soja em São Simão foi severamente limitado pelo pe-
queno crescimento das plantas. Essa redução de crescimento, mesmo no tratamento
com calcário, está possivelmente relacionada à delimitação do sistema radicular à
camada superficial de solo onde houve efeito da calagem.

No segundo ano, em São Simão, houve um aumento do cálcio, um pequeno
aumento do alumínio e uma diminuição de magnésio no solo na-presença de cala-
gem; no entanto, a produção de soja foi praticamente igual à do ano anterior. O
teor de manganês nas folhas diminuiu substancialmente, de 426 para 288, mas con-
tinuou com teor elevado, o que talvez tenha influído negativamente na produtivida-
de. Na ausência do corretivo, foi notada diminuição substancial na produtividade e
nos teores de cálcio e de magnésio no solo, em comparação com o ano anterior; o
teor de magnésio nas folhas esteve baixo, além de os teores de Al e Mn estarem em
níveis tóxicos. A redução drástica de produção de soja, observada em comparação
com a do ano anterior, se deve principalmente à falta do magnésio no solo.

Em 1975, em presença de nova aplicação de corretivo, observou-se que a pro-
dução aumentou, em relação aos anos anteriores, e poderia ter sido maior, não fosse
a limitação causada pela falta de fósforo, pois o seu teor nas folhas foi apenas de
0,154%. Também foi observada uma diminuição dos teores de alumínio e manganês
nas folhas, devido à calagem. Em ausência do corretivo, todas as plantas morreram
40 dias após a germinação, pela falta de magnésio e excesso de alumínio e manga-
nês. Foi notado também que o índice de saturação de bases aumentou do primeiro
para o segundo ano e estabilizou-se no terceiro ano, na presença de calcário, en-
quanto, em sua ausência, houve um decréscimo substancial do primeiro para o se-
gundo ano, e se estabilizou no terceiro.

Pearson (1975), em solos do trópico úmido, sugere que a eliminação do teor
de alumínio trocável seria o melhor critério para cálculo da necessidade de calagem.
Pelos resultados apresentados, observou-se a necessidade de aplicação de quantida-
des maiores ou mais freqüentes de calcário, pelo menos para eliminação, além do
alumínio, também do manganês, e fornecimento de cálcio e magnésío como nu-
trientes para a soja.

A correção de acidez do solo no Estado de São Paulo é feita baseada apenas
na análise do solo, onde não se determina o teor de manganês. Os dados deste tra-
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balho sugerem que o índice de saturação de bases seja elevado ao redor de 70% em
Latossolo Roxo de cerrado, para se evitar os efeitos maléficos de manganês na pro-
dução de soja.
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EFEITO DE DOSES DE INOCULANTES
SOBRE A NODULAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS

DA SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)
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RESUMO - Com a finalidade de estudar os efeitos de dois inoculantes em diferen-
tes doses na cultura da soja, foi instalado um ensaio, em solo classificado como Pod-
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zólico Vermelho Amarelo, da Escola Superior de Agricultura de Lavras, no ano agrí-
cola 1978/79.

o delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em es-
quema fatorial (2 x 5 + 1), com 11 tratamentos e 4 repetições, compreendendo,
respectivamente, inoculantes (Nitral c Turfal), doses de inoculantes (400, 800,
1.200, 1.600 e 2.000 g/50 kg de sementes) e uma testemunha (não-inoculada).

Empregou-se a cultivar IAC-2. recomendada para plantio de primeiro ano, e
as seguintes características foram analisadas: produção de grãos, número e peso se-
co dos nódulos e percentagem de nitrogênio nas folhas e raizes.

Verificou-se o comportamento diferencial dos inoculantes testados com a va-
riedade empregada. O inoculante Turfal aumentou a produção de grãos em 18,11 %
(429 kg/ha), número e peso seco dos nódulos, percentagem de nitrogênio nas folhas
e raízes, quando comparado ao 'Nitral'. Aumentos proporcionais foram verificados
para número e peso seco dos nódulos e percentagem de nitrogênio nas folhas, com
aumento das doses do inoculante Turfal.

EFFECT OF LEVELS OF RHIZOBIUM INOCULATION
ON THE NOOULATION ANO YIELO IN SOYBEAN

ABSTRACT - With the purpose of studying effects of two inoculants at different
levels in soybean crop, the research was conducted with soil classified as Red-
-Yellow Podzolic, at the Escola Superior de Agricultura de Lavras, in agricultural
years 1978/79.

The experimental design used was randomized blocks with factorial scheme
(2 x 5 + 1) of 11 treatments and 4 replicates constituted by inoculants (Nitral
and Turfal) , levels of inoculants (400, 800, 1.200, 1.600 and 2.000 g/50 kg seeds)
and control (not inoculated).

The experiment used IAC-2 cultivar, recommended for the first year planting.
The following traits were analyzed: grain yields, number and dry weight of nodules
and percentage of nitrogen in leavesand roots,

Oifferential behavior of the two inoculants tested with the varietv was found.
The inoculant Turfal increased grain yield in 18.11% (429 kg/ha), nodule number
and drv weight, nitrogen percentage in leaves and roots as compared with NitraL
There were proportional increases in nodule number and dry weight, nitrogen
percentage in leaveswith increase of Turfal inoculant leveI.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o cultivo da soja em Minas Gerais passa por uma fase de grande
expansão, em virtude do aproveitamento das áreas de cerrado do Estado. De acordo
com Silva (1970), estas áreas são favoráveis ao bom desenvolvimento da cultura, da-
das as suas condições climáticas e topográficas adequadas à mecanização da lavoura.
Para que se consiga maior rendimento no aproveitamento destes solos, uma das con-
dições essenciais é a utilização de cultivares adaptadas. De acordo com Arantes &
Sediyama (1978), a cultivar IAC-2 é a que melhores resultados tem proporcionado
em plantios de primeiro ano.

Dõbereiner & Arruda (1967) verificaram ser essa cultivar de difícil nodulação,
em sua fase inicial de testes, quando era conhecida como L-2006. Resultados de
outros trabalhos concordam com os obtidos anteriomente, pois plantios de soja em
primeiro ano têm mostrado um número de nódulos muito reduzido e, em certos ca-
sos, a sua ausência, mesmo com técnicas corretas de inoculação. De acordo com vá-
rios pesquisadores, Sartaim & Kamprath (1975), Galletti et al. (1971), Johnson et
al. (1965) e Weaver & Frederick (1972), a acidez do solo, as altas temperaturas, a
estirpe usada e a baixa concentração dos inoculantes utilizados, são as principais
causas que prejudicam a formação, o desenvolvimento e a atividade dos nódulos.

Outros autores, Dobereiner et al. (1966) e Vidor et al. (1972), têm encontra-
do diferenças marcantes de comportamento entre estirpes de Rhyzobium japo-
nicum, quando combinadas com variedades de soja, atribuindo esta especificidade
hospedeira a fatores de natureza fisiológica e hereditária entre os dois simbiontes.

Por sua vez, Chesney et al. (1973) sugerem ser a concentração dos inoculantes
um dos pontos importantes na nodulação. Esses pesquisadores, trabalhando com
duas doses de inoculantes (224 e 448 g por kg de sementes), verificaram que a dose
mais elevada promoveu um aumento da produção de grãos de 373 kg/ha, em relação
à testemunha não inoculada, porém nenhuma diferença foi obtida entre as duas do-
ses usadas. Weaver & Frederick (1972) verificaram que o aumento da concentração
do inoculante promoveu, na variedade Ford, um aumento no número e peso dos
nódulos, matéria seca e percentagem de nitrogênio por planta.

Trabalhos mais recentes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(1979), realizados no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC, utili-
zando-se a cultivar IAC-2, em vasos, com solo de cerrado, inoculada com inoculan-
tes, contendo estirpes isoladas e mistura de estirpes, em várias concentrações, têm
mostrado resultados satisfatórios. As estirpes 965 e 29W mostraram- se superiores aos
inoculantes comerciais, verificando-se também diferença altamente significativa no
número de nódulos e percentagem de nitrogênio total, quando a dose de inoculan-
te passou de 250 para 4.000 g/40 kg de sementes.
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Tendo em vista os problemas observados, justifica-se, pois, um estudo a este
respeito, objetivando este trabalho verificar o efeito de inoculantes em diferentes
doses sobre a nodulação e produção de grãos da cultivar IAC-2.

MATERIAL E M~TODOS

o ensaio foi instalado no ano agrícola 1978/79, na Escola Superior de Agri-
cultura de Lavras, em Lavras (MG), situada a 21014' L.S., em solo classificado
como Podzólico Vermelho-Amarelo.

Para montagem do experimento, escolheu-se um solo de primeiro ano de cul-
tivo, a fim de se evitar possíveis interferências nos inoculantes testados. A semeadu-
ra se deu no dia 24/11/1978 e a colheita em 8/5/1979. A distribuição de chuvas du-
rante todo o ciclo da cultura foi satisfatória.

Os resultados das análises químicas e físicas do solo são mostrados na (Ta-
bela 1).

TABELA 1. Resultados das análises qulmicas e flsicas do solo onde foi realizado
o estudoa.

Características Resultados

pH em água
P - ppm
K - ppm
Ca++ + Mg++- meq/l 00 cm3

Ar++ - meq/l00 cm3

Matéria orgânica (%)

Areias (%)

Limo (%)
Argila (%)

Classe textural

4,8 ACE
2 B

25 B
1,0 B
0,3 B
2,06 M

71,4
0,2

28,4
Franco Argilo-Arenoso

a Análises realizadas no laboratório de Solos da Escola Superior de Agricultura
lavras e as interpretações dos resultados baseadas na Comissão de Fertilidade
do Solo do Estado de Minas Gerais (19781.

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados em esque-
ma fatorial (2 x 5 + 1), com 11 tratamentos e 4 repetições, compreendendo, res-
pectivamente, inoculantes, doses de inoculantes e um tratamento testemunha, sem
inoculação, enumerados a seguir:

1. Testemunha (sem inoculação).

2_ Inoculação com Nitral na dose de 400 g/50 kg de sementes.
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3. Inoculação com Nitral na dose de 800 g/50 kg de sementes.

4. Inoculação com Nitral na dose de 1.200 g/50 kg de sementes.

5. Inoculação com Nitral na dose de 1.600 g/50 kg de sementes.

6. Inoculação com Nitral na dose de 2.000 g/50 kg de sementes.

7. Inoculação com Turfal na dose de 400 g/50 kg de sementes.

8. Inoculação com Turfal na dose de 800 g/50 kg de sementes.

9. Inoculação com Turfal na dose de 1.200 g/50 kg de sementes.

10. Inoculação com Turfal na dose de 1.600 g/50 kg de sementes.

11. Inoculação com Turfal na dose de 2.000 g/50 kg de sementes.

Para a realização do ensaio, foram escolhidos o inoculante Nitral constituído
de uma mistura de estirpes, e o Turfal, que contém isoladamente a estirpe 965.

Foi utilizada a cultivar IAC-2, recomendada para plantios de primeiro ano, de
acordo com Arantes & Sediyama (1978).

Fez-se calagem com calcário calcítico, na base de 1.600 kg/ha, 60 dias antes
da semeadura. Todas as parcelas receberam, no plantio, adubação básica, por hecta-
re, de 200 kg de P2 Os e 50 kg de K2 0, nas formas de superfosfato simples e clore-
to de potássio, respectivamente. Não foi feita adubação nitrogenada, a fim de se evi-
tar interferências na nodulação.

As parcelas foram compostas por quatro fileiras de 5 m de comprimento, es-
paçadas de 0,60 m. Na colheita, foram aproveitadas somente as duas fileiras cen-
trais, eliminando-se 0,50 fi de cada extremidade, também a título de bordadura.
Após o desbaste, feito aos 20 dias após a emergência, cada parcela ficou com 25
plantas por metro linear.

As seguintes características agronômicas foram avaliadas: produção de grãos,
número e peso seco dos nódulos, percentagens de nitrogênio nas folhas e nas raizes.
A nodulação foi determinada aos 50 dias após a emergência, em 10 plantas da bor-
dadura por parcela, e, após suas raízes serem cuidadosamente lavadas, determinou-
-se o número de nódulos. ° peso seco dos nódulos foi determinado após a secagem
em estufa, a 650C, quando apresentavam peso constante. Foi efetuada a análise de
variância dos resultados obtidos, aplicando-se o teste de Tukey, ao nível de 5%, para
comparação das médias, e os dados de contagem do número de nódulos foram
transformados para ,rir. -~l.

A percentagem de nitrogênio nas folhas e raízes foi determinada na mesma
época da nodulação. Para a análise foliar, retirou-se a quarta folha trifoliada, do
ápice para baixo, em 25% das plantas das fileiras úteis. A determinação do nitrogê-
nio nas raízes foi realizada, colhendo-se 10 plantas das bordaduras de cada parcela,
cujas raízes foram lavadas cuidadosamente, a fim de evitar-se perdas dos nódulos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme mostra a análise de variância, Tabela 2, houve efeito significativo
dos tratamentos nas diferentes características estudadas.

Produção de Grãos

Os inoculantes testados afetaram significativamente a produção de grãos. A
aplicação do inoculante Turfal, na média das dosagens, proporcionou 18,11%
(429 kg/ha) de aumento em relação à de Nitral, conforme pode-se ver nas (Tabelas-
2 e 3). Estes resultados estão plenamente de acordo com os obtidos pela EMBRAPA
(I 979), que evidenciaram a importância da estirpe 965 para a cultivar IAC-2.

Todos os tratamentos inoculados mostraram-se superiores à testemunha não-
-inoculada, o que demonstra a essencialidade da ínoculação. A aplicação do inocu-
lante Nitral proporcionou aumento médio na produção de grãos, em relação à teste-
munha, de 6,86% (152 kgjha) e o Turfal de 26,22% (581 kg/ha), conforme indica a
Tabela 3.

Não houve efeito significativo das diferentes doses de inoculantes empregadas,
embora, observando-se a Tabela 3, verifica-se numa tendência de aumento de produ-
ção com aumento das doses do inoculante Turfal. A dose mais elevada desse inocu-
lante, 2.000 g, proporcionou aumento na produção 10,89% (289 kg/ha) em relação
à menor (400 g), sendo esta anteriormente recomendada para plantios de soja de
primeiro ano. Ausência de resposta ao aumento das doses de inoculantes foi tam-
bém verificada por Chesney et alo (I973). Entretanto, trabalhos mais recentes fei-
tos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979), usando a estirpe
965 e 29W, nos forneceu indicação de aumento na produção, quando a dose do
inoculante foi aumentada de 250 para 4.000 gj40 kg de sementes. Talvez o uso
de menores doses de inoculante neste trabalho seja uma evidência da ausência de
resposta, uma vez que a dose máxima empregada era de apenas 2.000 g de inocu-
lante para 50 kg de sementes. Outros trabalhos devem ser feitos com doses maio-
res de inoculantes, a fim de se determinar o ponto de máximo rendimento, já que
as evidências de aumento na produção foram muito bem pronunciadas.

Número e Peso Seco dos Nódulos

De acordo com as Tabelas 2 e 3, verifica-se que os tra+mentos inoculados
superaram a testemunha não-inoculada, que apresentou noduiação insignificante,
e, neste aspecto, o uso do ínoculante Turfal foi muito mais eficiente. Com a apli-
cação do Nitral, o número e o peso seco dos nódulos foram, respectivamente, 6,32
e 7,29% dos valores obtidos com o Turfal. Estes resultados eram já esperados, pois,
segundo Dõbereiner et al. (I 966) e Vidor et alo (I 972), existiam diferenças marcan-
tes de afinidades entre estirpes de Rhyzobium japonicum e variedades de soja.
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TABELA 1. Peso de matéria seca da parte aérea e raizes, e teores de fósforo do solo nos tratamentos utilizados (médias de quatro
repetições). EMBRAPA. 1981.

Produção de matéria seca
Fósforo do solo

Tratamentos Parte aérea Raízes
Mehlich Sray 2 Olsen

'Bragg' 'Paraná' 'S. Rosa' 'Sragg' 'Paraná' 'S. Rosa'

(g/vaso) (ppmP)

S.F. triplo 19,75 a 19,0 a 16,75 a 7,24 a 7,11 a 7,49 a 28,56 26,29 11,72
F. Alvorada 8,75 b 9,0 b 9,75 b 3,71 b 4,77 b 4,33 b 39,15 31,02 3,26
Testemunha 5,75 c 4,5 c 5,00 c 2,39 c 3,29 c 2,22 c 5,73 6,25 2,55

As médias com letras em comum dentro das colunas não diferem entre si, pelo teste de Duncan a 5%.
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TABELA 3. Resultados médios obtidos para produção de grãos, número e peso seco dos nódulos, percentagem e nitrogênio nas
folhas e raizes, obtidas no ensaio, e doses de inoculantes, ano agrícola 78/79, Lavras, MG.

Doses Produção Número de Peso seco dos Percentagem de nitrogênio
Inoculantes (g/50 kg) de grãos nódulos nódulos (mg)

(kg/ha) (10 plantas) (10 plantas) Folhas Raizes

400 2271 a 5,2 a 53,0 a 4,01 a 1,11 a
800 2496 a 9,2 a 71,0 a 3,78a 1,09 a

Nitral 1200 2326 a 1,4 a 12,0 a 4,33 a 1,03a
1600 2411 a 1,8 a 21,4 a 3,75a 0,96 a
2000 2334 a 4,2 a 68,0 a 3,88a 0,99 a

400 2652 a 40,2 c 369,2 b 3,96 b '1,27 a
800 2724 a 58,0 cb 462,0 b 4,28 ba 1,12 a

Turfal 1200 2856 a 59,6 cb 543,6 b 4,51 ba 1,18 a
1600 2810 a 74,0 b 605,6 b 4,53 ba 1,23 a
2000 2941 a 116,4 a 1111,0 a 4,74 a 1,40 a

Testemunha 2216 0,2 4,8 3,88 1,01

Nas ~olunas para as doses de cada inoculante, as médias seguidas pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si, pelo
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.



As doses de inoculantes afetaram significativamente o número e peso seco
dos nódulos. Desdobradas as interações doses x inoculantes, verificou-se um resul-
tado altamente significativo para o uso de 2.000 g do inoculante Turfal, que promo-
veu um aumento de 189% (76,2) e 201 % (741,8), respectivamente, para número e
peso seco dos nódulos, em relação à de 400 g de inoculante recomendada para plan-
tio de soja em primeiro ano. Esses resultados estão de acordo com os obtidos pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979) e de Weaver e Frederick
(1972), que salientam a importância do aumento da concentração de inoculante no
solo, em benefício da nodulação.

Registraram-se correlações positivas e significativas da produção de grãos com
o número de nódulos (r = 0,9365) e com o peso seco dos nódulos (r = 0,9197).
Uma correlação múltipla (r = 0,9441) foi também obtida, o que demonstra o grau
de associação dessas duas variáveis com a produção.

Percentagem de nitrogênio nas folhas e raizes

Conforme se observa nas Tabelas 2 e 3, verifica-se que os tratamentos inocu-
lados mostram-se superiores à testemunha, apresentando um aumento médio de
0,27 e 0,13%, para percentagem de nitrogênio nas folhas e raízes, respectivamente.

Trabalhos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979) indicam um
aumento na quantidade de nitrogênio total na planta, quando usou-se inoculante
com as estirpes 29W e 965, o que se confirma neste estudo. O inoculante Turfal
mostrou um aumento significativo na percentagem de nitrogênio nas folhas e raizes
de, respectivamente, 0,49 e 0,20%, quando comparado ao Nitral.

As doses do inoculante Turfal afetaram significativamente a percentagem de
nitrogênio nas folhas (Tabelas 2 e 3). A dosagem de 2.000 g desse inoculante sobres-
saiu sobre as demais, proporcionando um aumento de 0,78% em relação à de 400 g,
que vinha sendo normalmente recomendada para plantios de primeiro ano. Esses
resultados assemelham-se aos obtidos por Weaver & Frederick (1972) e da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979), que verificaram aumentos na percenta-
gem de nitrogênio com aumento das doses de inoculantes.

Correlações positivas e significativas foram obtidas para percentagem de ni-
trogênio nas folhas (r = 0,6368) e raízes (r = 0,8207) com a produção.

CONCLUSÕES

Nas condições em que o trabalho foi conduzido, as seguintes conclusões fo-
ram obtidas:

l. A aplicação do inoculante Turfal proporcionou aumentos de 18,11 (429
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kg/ha) e 26,22% (581 kg/ha), quando comparada com a obtida com Nitral e tes-
temunha, respectivamente.

2. A inoculação com Turfal promoveu maior número e peso seco de nódu-
los do que com o Nitral. A maior dosagem do inoculante Turfal (2.000 g) superou
as demais, proporcionando maior número e peso seco dos nódulos.

3. A percentagem de nitrogênio nas folhas e raízes foi aumentada com o uso
do inoculante Turfal. A dose de 2.000 g aumentou a percentagem de nitrogênio
nas folhas em 0,78%, em relação à menor (400 g).
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EFEITO DE FOSFATO NATURAL BRASILEIRO,
ISOLADO E EM MISTURA COM FOSFATO SOLOVEL,

SOBRE O RENDIMENTO DA SOJA

G.J. Sfredo '
R.J. Campo!

J.B. Palhano!
C.M. Borkert '
O.S. Cordeiro?

RESUMO - Foi instalado, na safra de 1977/78, um experimento em Latossolo
Bruno Distrófico, no município de Guarapuava, PR, com o objetivo de verificar
os efeitos da mistura de superfosfato triplo (SFT) com Patos de Minas (PM) sobre
o rendimento da soja e sobre a disponibilidade de fósforo no solo, através de cinco
extratores químicos. As misturas foram: 0-0%, 0-100%, 20-80%,40-60%,6040%,
80-20% e 100-0%, de Patos de Minas e superfosfato triplo, completando sempre a
dose de 160 kg P20s total/ha. No segundo ano, dividiram-se as parcelas e adicio-
naram-se as doses de O, 50,100 e 150 kg de P20s/ha no sulco de semeadura, com
superfosfato triplo. A cultivar utilizada foi a 'Pararia'.

No primeiro e segundo ano de cultivo, houve resposta somente ao superfosfa-
to triplo. No terceiro (1979/80), a resposta foi também linear para superfosfato tri-
plo, porém, quando se adicionaram doses no sulco, as produções foram maiores e as
misturas tenderam a se igualar em eficiência.

EFFECT OF THE BRAZILlAN ROCK PHOSPHATE 'PER SE' ANO IN MIXTURE
WITH SOLUBLE PHOSPHATE ON SOYBEAN YIELO

ABSTRACT - An experiment was set up in 1977/78 in an Oxisol soil of Paraná
State, Brazil, with the objective of verify the effect of the mixture of triple super-
phosphate with Patos de Minas phosphate (P.M.P.), on soybean yields and the
phosphorus availability in soil using chemical extractants.

Each treatment consisted of 160 kg P20s/ha, being the mixture as follows:
0-0%, 0-100%, 20-80%,40-60%,60-40%, 80-20% and 100-0% of Patos de Minas and
triple superphosphate. In the 2nd year the plots received O, 50, 100 and 150 kg
P20s/ha as a drill soluble fertilizer.

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

2 Eng~ Agr~, Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAE) - EMBRAPA,
Caixa Postal 553, CEP 96100, Pelotas, RS.
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In the 1st and 2nd year of planting, only triple superphosphate showed effect
on the soybean yield but during 1979/80, the soluble phosphate applied in a drill
gave the best yields and the mixtures didn't differ between them.

INTRODUÇÃO

Atualmente, o uso de fosfatos naturais, na adubação fosfatada para culturas
anuais, é uma realidade. Um dos motivos para o aumento do uso desses fosfatos é
seu baixo custo, quando comparado ao alto custo de fontes solúveis.

Muitos trabalhos de pesquisa já foram efetuados nos últimos anos, onde se
estudou a aplicação dos fosfatos naturais, isoladamente e em mistura com fosfatos
solúveis.

Murdock & Seay (1955) mostraram que o aproveitamento do fosfato de
rocha isolado foi insuficiente, mas, quando misturado ao superfosfato, a absorção
de fósforo pela planta aumentou consideravelmente.

Borkert et alo (1979), trabalhando com seis fontes fosfatadas (superfosfato
triplo, Patos de Minas, Araxá, Olinda, Termofosfato IPT e Catalão), mostraram,
já no primeiro ano de cultivo, que a eficiência, comparada ao superfosfato triplo
(ECST), foi maior que 75%, para Olinda e Termo IPT, e pouco maior que 60%,
para Araxá e Patos de Minas, quando aplicados isoladamente. Porém, quando se
utilizou uma manutenção de 100 kg de P2 0

5
lha como superfosfato triplo, no sul-

code plantio, a ECST aumentou para 73% quando se aplicou o fosfato de Araxá
e acima de 80% para os outros três (Olinda, Termo IPT e Patos de Minas).

Segundo Cordeiro et alo (1979), trabalhando em Latossolo Roxo Distrófico
de Dourados, MS, durante dois anos, a ECST do Patos de Minas isolado foi de 62%,
mas, quando se usaram mais 70 kg de ~2 0

5
jha como superfosfato triplo, sua ECST

aumentou para 84%.

Goedert & Lobato (1980) constataram que os fosfatos naturais brasileiros
apresentam grande potencial para uso como fertilizantes de aplicação direta, desde
que sejam usados como adubação de correção, com manutenção usando fosfatos
solúveis.

Com a finalidade de testar, no campo, a eficiência do fosfato natural Patos
de Minas, isolado e em mistura com o superfosfato triplo, foi instaiado em Guara-
puava, PR, um experimento com o objetivo de analisar a eficiência técnica e econô-
mica dessa mistura.

584



MATERIAL E MÉTODOS

Esse experimento foi instalado no ano agrícola de 1977/78, em Latossolo
Bruno Distrófico, localizado em Guarapuava, PR. As características químicas do
solo estão na Tabela 1.

No primeiro ano de cultivo, foram aplicadas e incorporadas ao solo as seguin-
tes misturas entre Patos de Minas e superfosfato triplo: 160-0, 128-32, 96-64,
64-96,32-128 e 0-160 kg de P O total/ha, equivalentes a 0, 20,40,60,80 e 100%

2 5
da dose de 10 kg de P 2 Os lha.

TABELA 1. Caracterlsticas químicas do LBd de Guarapuava, PR, antes de incorporar os trata-
mentos (19771.

eq. mg/100 9
% Sat.

ppm
pH * A13+ C%

A13+ Ca
3+ 3+Mg K P

5,2 0,35 2,50 2,08 6,8 2,8 86 0,9

* Análises efetuadas no Laboratório de Análise de Solo do IAPAR, Londrina, PR.

Nos segundo e terceiro cultivos, dividiram-se as parcelas para aplicação de
0, 50, 100 e 150 kg de P 2 Os lha através de superfosfato triplo usado no sulco de
plantio.

Nos três anos de cultivo, a cultivar teste foi a Paraná. A área de cada subparce-
Ia foi de 4,8 x 5,0 m (24,0 m"), onde se aproveitaram quatro linhas centrais de 3 m
de comprimento.

Para a análise dos resultados, foram efetuadas as análises de variância e regres-
são nos três anos, com divisão das parcelas desde o primeiro ano, sem adubação no
sulco, para verificação da variabilidade da área.

Os cálculos econômicos basearam-se na média dos dois últimos anos (1978/79
e 1979/80), utilizando-se os preços até 31/12/80, com o fosfato de Patos de Minas
a Cr S 5.570,00/t, o superfosfato triplo a Cr S 24.566,00/t, postos em Londrina,
PR, e a soja Cr$ 900,00jsaca.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro ano, houve resposta positiva na produção de grãos, para a aplica-
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ção de doses crescentes de superfosfato triplo, como era esperado, pois o fosfato
Patos de Minas possui fósforo pouco solúvel (Fig. 1).
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FIG. 1. Produção de grãos de soja (kg/ha) em função de seis misturas entre superfosfato triplo
(SFT) e Patos de Minas (FPM), aplicadas a lanço e incorporadas no primeiro ano, e do-
ses de superfosfato triplo aplicadas anualmente no sulco de plantio, a partir do segundo
ano, em três anos de cultivo e na média de 1978/79 e 1979/80. CNPSo/EMBRAPA.
Guarapuava, PR, 1981.
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Nesse tipo de solo, onde o teor de fósforo é muito baixo (0,9 ppm de P),
doses mais elevadas desse elemento devem ser adicionadas, para elevação da fertili-
dade, além dos níveis necessários à absorção pelas plantas, pois houve praticamente,
urna resposta linear até à dose de 160 kg de P2 Os lha de superfosfato triplo. Isso fi-
ca bem evidenciado nos segundo e terceiro anos, onde houve divisão de parcelas,
com a adição de O, 50, 100 e 150 kg de P2 Os lha com superfosfato triplo, no sulco
de plantio. As respostas foram lineares, mesmo com a dose 160 + 150 kg de P2 Os jha.
No segundo ano, com a dose 50 kg de P2 Os lha no sulco, já foi atingida a pro-
dução máxima do experimento. E no terceiro ano, diminuiu a diferença de produ-
ção entre os extremos das misturas, dentro das doses de 50 kg ou 100 kg de P O

2 S
no sulco de plantio.

A evidência de que a dose máxima utilizada é baixa para atingir pontos de
produção máxima ficou comprovada através de trabalho realizado no mesmo tipo
de solo e no mesmo local. Nesse trabalho, utilizaram-se seis fontes fosfatadas, com
diferentes doses, onde, para atingir pontos de produção máxima, foram necessários
548 kg de P2 Os lha com superfosfato triplo, a lanço, ou 477 kg de P2 Os lha com
Patos de Minas, a lanço (Borkert et aI. 1979).

A análise econômica dos resultados desse trabalho é mostrada na Tabela 2.
A recomendação usual de adubo fosfatado para o solo utilizado é de 100 kg de
P2 Os lha com fosfatos solúveis (Sfredo et aI. 1980).

Portanto, analisando a Tabela 2, a dose zero de SFT + zero de FPM com
100 kg de P2 Os/ha, no sulco de plantio, é a recomendação de fósforo para esse so-
lo. Verificando o retorno nessa dose. nota-se que é de Cr$ 16.545,00, igualando-se
às doses 0-160 (SFT-FPM) + 50 kg de P

2
Os lha, no sulco, e 64-96 (SFT-FPM) +

+ zero, no sulco. Nesse caso, seguindo-se a recomendação, qualquer desses trata-
mentos poderia ser utilizado. Entretanto, como a dose foi considerada baixa, para
as condições desse solo, o maior retomo foi conseguido com 160 kg de P O lha2 s
(SFT a lanço + 50 kg de P 2 Os lha) (SFT no sulco), na média dos dois anos de cul-
tivos. Portanto, para esse tipo de solo, as doses a serem utilizadas devem ser bem
maiores, caso se queira alcançar produções ótimas e econômicas e utilizar a mistura
entre fosfatos naturais e solúveis.
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TABELA 2. Resposta de nrv.io de f/lsforo, ""Iicedoo a lanço. no sulco d. 18meedure, oobr. a produç'o d. soja. retorno em cruzeiros, conforme o nrv.1 • a mistura de fosfatoo (m6di. d.
doio anoo: 1978n9 • 1979/801. Solo de Guar""u •• a, PR, CNPSo/EMBRAPA. Londrina, PR, 1981.'

Doses de P10s no sulco de semeadura (kg/hal

kg P105/ha
O 50 100 150

a lanço

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$
SFT Patos de Minas kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Custo Retorno •• Custo Retorno Custo Retorno Custo Retorno

O O 675 O 10.125 1.412 2.730 18.450 1.41'17 5.460 16.545 1.887 8.190 20.116
O 160 1.068 2.120 13.900 1.442 4.850 16.780 1.721 7.580 18.235 1.988 10.310 19.610

32 128 1.191 2.570 15.295 1.617 5.300 18.955 1.820 8.030 19.270 2.080 10.760 20.440
64 96 1.314 3.019 16.691 1.791 5.749 21.116 1.918 8.479 20.291 2.173 11.209 21.386
96 64 1.438 3.469 18.101 1.966 6.199 23.291 2.017 8.929 21.326 2.265 11.659 22.316

128 32 1.561 3.919 19.496 2.141 6.649 25.466 2.116 9.379 22.361 2.358 12.109 23.261
160 O 1.684 4.368 20.892 2.316 7.098 27.642 2.214 9.828 23.382 2.450 12.558 24.192

• Preços: Patos de Minas: Cr$ 5.570,00/t = Cr$ 26,50/kg de P1°5; superfosfato triplo: Cr$ 24.566,00/t • Cr$ 54.60/kg do P20. I soja: Cr$ 15.00/kg .
.•.• Retorno:.:: Receita br uta > custo do fertilizante.



CONCLUSOES

Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir:

1. A dose 160 kg de P2 Os lha provavelmente não foi suficiente para atingir
produções máximas.

2. Já no segundo ano, há uma tendência de as misturas a lanço proporciona-
rem igual produção, quando se adicionam doses, no sulco, acima de 50 kg de
P20s/ha.

3. O maior retorno econômico foi obtido com 100% de SFT, a lanço, mais
50 kg de P2 Os lha, no sulco de semeadura.
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EFEITO DO FOSFATO NATURAL COMPARADO
AO SOLÚVEL NA CULTURA DA SOJA E A RECUPERAÇÃO

DO P-DISPONfvEL NO SOLO USANDO-SE
TRES EXTRATORES QUfMICOS

J.B. Palhano!
T. Kinjo2

H.A.A. Mascarenhas3

D. Barbin?

RESUMO - Foi conduzido, em 1979, um experimento em casa de vegetação, com
solo Podzólico Vermelho-Amarelo, variação Piracicaba, série Godinhos (p.V.A.),
utilizando-se as cultivares Bragg, Paraná e Santa Rosa, para:

a. comparar a eficiência de fornecimento de P às plantas de soja (Glycine
max (L.) Merrill, usando fosfato natural (fosfato Alvorada) e fosfato
solúvel (superfosfato triplo);

b. testar três métodos de extração de fósforo, isto é, Mehlich, Bray-2 'e Olsen
(modificado). Além das avaliações químicas no solo, procedeu-se também
a avaliações biológicas, através de peso de matéria seca da parte aérea e de
raízes, aos 62 dias após a emergência.

Os resultados mostram que o fosfato Alvorada tem menor eficiência no for-
necimento de P para as plantas do que o superfosfato triplo. O método de Olsen
modificado proporcionou as melhores correlações com a matéria seca, tanto na
ausência de fosfato, solúvel ou natural, quanto na presença dos mesmos.

EFFECT OF ROCK PHOSPHATE AND SOLUBLE PHOSPHATE
FERTILlZATION ON SOYBEAN YIELD AND PHOSPHOROUS

EXTRACTION FROM THE SOl L BY THREE LABORATORY
METHODS OF ANA LYSIS

ABSTRACT - A greenhouse pot·experiment was conducted in 1979 with an Aquic
Distropets soil using Bragg, Paraná and Santa Rosa soybean varieties. The phospho-
rus supplying effectiveness of rock phosphate (Alvorada Phosphate) and the soluble

1 Eng<?-Agr<?, Centro Nacional de Pesquisa de Soja· CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR,

2 Eng<?-Agr<?, Professor da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Ouairoz" - USP, Caixa
Postal 09, CEP 13400, Piracicaba, sr.

3 Eng<?-Agr<?,Pesquisador Cientffico e Bolsista do CNPq, Instituto Agronômico, Caixa Postal
28, CEP 13100, Campinas, SP,
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phosphate (Triple superphosphate) to Glycine max (L.) Merrill were compared.
Three P·extraction methods were tested: Mehlich, Brav-Z and Olsen (modified).
Besides the chemical soil analysis, the dry weight of aerial part and root system 62
days after emergence were evaluated. The results pointed out the Alvorada Phos-
phate as having less phosphorus supplying effectiveness than Triple Super Phospha-
te; and the Olsen method (modified) got the best correlation with dry weight
material.

INTRODUÇÃO

o fósforo é um elemento essencial às plantas e, por esse motivo, é insubstituí-
vel nas suas funções dentro do vegetal, pois participa dos compostos ricos em ener-
gia; o mais comum é o trifosfato de adenosina, ATP.

As explorações agrícolas em áreas pobres em fósforo disponível exigem que se
façam adubações adequadas com o nutriente, a fim de melhorar o seu suprimento
às plantas. A partir de 1967, o consumo de adubos no Brasil foi incrementado, su-
perando com larga margem a taxa média mundial, ANDA (1975). Um dos fatores
que contribuíram para esta elevação foi, sem dúvida, a cultura da soja, tendo em vis-
ta que o seu cultivo, em solos com baixa disponibilidade de P, necessita de aduba-
ção fosfatada.

Braga et alo (1978) estudaram o efeito de uma série de fosfatos naturais no
crescimento e produção de soja, e os resultados caracterizaram a baixa reatividade
das apatitas em relação ao termofosfato magnesiano (Yoorin) e ao superfosfato
triplo. Os trabalhos conduzidos por Cordeiro et alo(1979), com fosfato de Patos de
Minas e fosfato de Gafsa, em comparação com o superfosfato triplo, aplicados na
cultura da soja, mostrarem um comportamento semelhante entre fosfato de Cafsa
e superfosfato triplo, enquanto o fosfato de Patos de Minas foi a menos eficiente
das fontes. O uso de um fosfato natural brasileiro, com qualidades iguais ou bem
próximas às dos fosfatos solúveis, traria uma considerável contribuição econômica
para o País.

As análises químicas para determinação do P disponível no solo são ampla-
mente utilizadas nos programas de fertilização do solo. Entretanto, trabalhos como
os de Novais & Kamprath (1979) e Feitosa (1978), que abordam o estudo com ex-
tratores químicos de fósforo, destacam marcante diferença extrativa de P entre
esses métodos. Muitas vezes, um extrator pode mostrar-se ineficiente para prever
as necessidades de fertilizante fosfatado.

Considerando a continuidade e a magnitude destes problemas, foi conduzido
um experimento em casa de vegetação, visando comparar a eficiência de forneci-
mento de P às plantas de soja, através do uso de fósfato natural, e também testar
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três métodos de extração de P, Mehlich, Bray-2 e Olsen, em relação à melhor cor-
relação com o peso de matéria seca.

MATERIAL E MÉTODOS

o presente trabalho foi conduzido com um solo Podzólico Vermelho-Amare-
lo, variação Piracicaba, série Godinhos (PV A), segundo Ranzani et ai. (1966). Este
solo corresponde ao Aquic Dystropets, segundo Dematte et ai. (1977). Foi utilizada
a camada superficial do solo, na profundidade de 20 em do perfil, que, após seco e
peneirado (malha 2 mm), colocou-se em vasos de cerâmica, em casa de vegetação.

A análise física de caracterização do solo mostrou os seguintes teores: 15% de
areia; 55% de limo; e 30% de argila. A análise química forneceu os seguintes resulta-
dos: 5,1 de pH em água; 0,9% de C orgânico e 6,7 ppm de P; em e.mg/l00 g
T.F.S.A.; 3,0 de Ca2+, 0,91 de Mg2+, 0,30 de K+, 1,7 de Al3+ e 6,5 de (H+ + Al3+)
expressos em e.mg/l00 g T.F.S.A.; Ca2+ (3,0), Mg2+ (0,91), K+ (0,30, Al3+ (1,7),
H+ + Al 3 + (6,5). Estas determinações foram feitas seguindo a metodologia propos-
ta por Catani & Jacintho (1974).

Estudou-se o efeito do fosfato natural (fosfato Alvorada), comparado ao fos-
fato solúvel (superfosfato triplo), ambos na dosagem de 100 ppm de P incorporados
ao solo. Usou-se também um terceiro tratamento de solo, com ausência de fertili-
zante fosfatado. As cultivares de soja utilizadas foram: Bragg, Paraná e Santa Rosa.

Os fosfatos foram incorporados ao solo após a correção de acidez para pH 6,5
e ficaram incubando durante 240 dias, quando foram amostrados para análise de
fósforo. As extrações deste elemento foram feitas empregando-se os seguintes mé-
todos: Mehlich (Nelson et ai. 1954), Bray 2 (Bray & Kurtz 1945) e Olsen (Olsen et
ai. 1954), sendo que, no último método, substituiu-se o uso de carvão ativado por
"Super-Floco 127".

RESULTADOS DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O solo utilizado neste trabalho possibilitou excelente reação das plantas de
soja à aplicação de fertilizantes, fosfatados. Os resultados com a produção de maté-
ria seca (Tabela 1) mostram o melhor efeito do superfosfato triplo em relação ao
fosfato Alvorada, o que se deve à baixa solubilidade do fosfato natural, confirman-
do os estudos de laboratório conduzidos por Brasil Sobrinho et ai. (1965). O efeito
no peso do sistema radicular assemelha-se ao obtido na parte aérea, neste trabalho.
Inforzato & Mascarenhas (1969), embora não tenha obtido diferenças significativas
dos pesos radiculares de soja com e sem fósforo, verificaram um aumento de raízes
finas, onde se processou a adubação.
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TABELA 1. Peso de matéria seca da parte aérea e raizes, e teores de fbsforo do solo nos tratamentos utilizados (médias de quatro
repetições). EMBRAPA. 1981.

Produção de matéria seca
Fósforo do solo

Tratam"ntn~ Parte aérea Raízes
Mehlich Bray 2 Olsen

'Bragg' 'Paraná' 'S. Rosa' 'Bragg' 'Paraná' 'S. Rosa'

(g/vaso) (ppm P)

S.F. triplo 19,75 a 19,0 a 16,75 a 7,24 a 7,11 a 7,49 a 28,56 26,29 11,12
F. Alvorada 8,75 b 9,0 b 9,75b 3,71 b 4,77 b 4,33 b 39,15 31,02 3,26
Testemunha 5,75 c 4,5 c 5,00 c 2,39 c 3,29 c 2,22 c 5,73 6,25 2,55

As médias com letras em comum dentro das colunas não diferem entre si, pelo teste de Duncan a 5%.
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Quanto aos extratores químicos de fósforo, pode-se observar, ainda na Tabe-
la 1, a maior capacidade de recuperação de P pelos métodos ácidos, Mehlich e Bray
2, onde se aplicou fosfato natural. Vários pesquisadores, entre os quais, Feitosa &
Van Raij (1976) e Sfredo et aI. (1979), sugerem que estes teores elevados de fósfo-
ro extraído são oriundos da própria rocha fosfatada que ainda não reagiu com o so-
lo.

Embora o método de Olsen tenha apresentado a menor capacidade de recupe-
ração de fósforo, foi o que obteve os melhores coeficientes de correlação com as
produções de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular, conforme consta
a Tabela 2.

TABELA 2. Coeficientes de correlação entre o fósforo do solo após os tratarnen-
tos com P e a produção de matéria seca da parte aérea e raízes.
EMBRAPA. 1981.

Extratores
químicos do

P do solo

Coeficientes de correlação

Parte aérea Sistema radicular

Mehlich
Bray 2
Olsen

0,55
0,65*
0,94**

0,50
0,59*
0,95**

Os gráficos da Fig. 1 ilustram o comportamento dos extratores químicos
de P do solo, comparados com as produções de matéria seca. A análise dos resulta-
dos favorece a indicação do método de Olsen para as condições adversas do uso de
fertilizantes fosfatos, isto é, quando se usa fosfato solúvel e/ou fosfato natural.
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FIG. 1. Comportamento dos extratores qu ímicos de P do solo em relação à matéria seca radicu-
lar e da parte aérea da variedade Paraná, cultivada em um solo P.V.A., na ausência de
fertilizante fosfatado e com 100 ppm P fornecido por fosfato Alvorada e superfosfato
triplo. EMBRAPA. 1981.
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EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE MAT!:RIA VERDE
SOBRE OS RENDIMENTOS DA SOJA

E AS PROPRIEDADES DO SOLO

R.J. Campo!
G.J. Sfredo '

J.B. Palhano!
C.M. Borkert '
D.S. Cordeiro?

A. F. Lantmann I

RESUMO - Experimento conduzido no Centro Nacional de Pesquisa de Soja, em
Londrina, Paraná, com o objetivo de estudar o efeito da incorporação de lab-lab
(Dolichos lab-/ab), guandu (Cajanus cajan), crotalaria (Oota/aria juncea), mucuna-
-preta (Stizolobium aterrimum), mucuna-preta mais milho, milho e soja. Após dois
anos de incorporação dessas culturas como adubo verde, foi plantada a soja, cv.
Viçoja.

Os resultados mostraram que os microorganismos do solo foram grandemen-
te aumentados nas áreas onde mucuna-preta e milho haviam sido incorporados. O
rendimento de grãos não foi aumentado pela adubação verde no primeiro ano de
plantio da soja. Os microorganismos do solo, no entanto, foram bastante aumenta-
dos pela incorporação de mucuna-preta e milho.

No segundo ano de plantio da soja, observou-se um aumento de rendimento
nas áreas onde havia sido feita a incorporação de crata/aria, mucuna-preta, mucu-
na-preta mais milho, milho e guandu.

PLANT RESIDUES EFFECTS ON SOYBEAN
YIELD IN ARID SOIL CONDITIONS

ABSTRACT - An experiment was conducted at the Soybean National Research
Center in Londrina, Paraná, to study the effect on the yields of soybean and on the
chemical, physical and microbiological characteristics of the soil by incorporating
Dolichos lab-Iab, Cajanus cajan, Crotalaria juncea, Stizolobium aterrimum, Stizolo-
bium aterrimum + corn, corn and soybeans. After two years of such incorporation
we planted soybeans cv. Viçoja.

I EngC? AgrO, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo·EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100, Londrina, PR.

2 EngC?AgrC?, UEPAE-EMBRAPA, Caixa Postal 553, CEP 96100, Pelotas, RS.
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The green manure incorporation did not produce any yield increase in the
first soybean crop, but microorganisms in the soil were greatly angmented by the
incorporation of Stizolobium aterrimum and corno A great number of bacteria,
fungi and actimonycetes were present in the lower soil profile where Stizolobium,
aterrimum had been incorporated.

In the second year of soybean cropping, there was a trevo I for yield increased
on the plots were Crotalaria juncea, Stizolobium sterrimum, Stizolobium aterri-
mum + corn, corn and Cajanus cajan had been incorporated.

INTRODUÇÃO

o uso intensivo e o manejo inadequado dos solos na sucessão ou rotação de
culturas, juntamente com a adubação e correção mal aplicadas, têm provocado sé-
rios problemas na conservação, com a conseqüente perda da fertilidade dos solos em
todas as regiões do País. Dentre os fatores ligados à fertilidade, a redução no teor
de matéria orgânica do solo assume papel preponderante nessas condições.

A adubação verde nesta situação pode constituir prática perfeitamente viável,
como recuperadora dos solos. As leguminosas são as plantas preferidas para a for-
mação dessa matéria orgânica, em virtude da grande massa produzida por unidade
de área e de sua riqueza em elementos minerais. A incorporação da leguminosa ao
solo melhora as propriedades físicas do terreno e proporciona condições favoráveis
ao desenvolvimento da flora microbiana, com a sua conseqüente decomposição, e
posterior liberação do nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e demais minerais, tor-
nando-os mais disponíveis para as plantas. Dessa forma, o adubo verde não somente
melhora as propriedades físicas e biológicas do solo como também suas proprieda-
des químicas.

Dematte et alo (1974), em solo Podzólico Vermelho-Amarelo, obtiveram au-
mentos de 41 % de produção de grãos de soja apenas com a incorporação de adubos
verdes. Aumentos na produção do feijoeiro, provocados pela incorporação da ma-
téria orgânica, verde ou decomposta, foram observados por Miyasaka et al. (1965).

Alterações na atividade microbiológica, promovidas pela incorporação de mas-
sa verde aos solos, têm sido observadas por diversos autores (Ruschel & Saito, 1977,
Selbach et alo 1979). A incorporação de matéria orgânica aumenta a atividade rni-
crobiana. Se o material incorporado tiver alta relação carbono/nitrogênio (C/N),
ocorre imobilização do nitrogênio mineral. Se o material tiver baixa relação C/N,
ocorre uma rápida mineralização da matéria orgânica, causando perdas de nutrien-
tes. O ideal é termos um material com uma relação C/N equilibrada, o que nos dará
uma mineralização gradativa, reduzindo as perdas dos nutrientes.
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Com o objetivo principal de estudar o efeito da incorporação de diversos adu-
bos verdes sobre a produção de soja e trigo, vem sendo conduzido, na área experi-
mental do CNPSo, em Londrina, em solo Latossolo Roxo Distrófico, um experi-
mento onde estão sendo observados alguns efeitos provenientes da incorporação de
leguminosas a este solo.

MATEflIAL!: M~TODOS

o experimento é constituído de um delineamento em blocos casualizados,
com quatro repetições, instalado em sistemas de plantio direto e convencional, com
parcelas de dimensões iguais a 9,6 x 10,96 m"; em solo Latossolo Roxo Distrófico,
apresentando as seguintes características químicas: pH = 6,6; AI3+, 0,0; Ca2

+,

9,2; Mg2+, 2,9; K+, 0,40 me/100 g TFSA; C, 1,1%; P, 6,7 ppm. Foi instalado no
ano agrícola de 1977/78, com os seguintes tratamentos: 1 - milho; 2 - milho mais
mucuna-preta; 3 - soja; 4 - testemunha (soja e trigo em sucessão); S - mucuna-preta;
6 - guandu; 7 - crotalária; 8 - lab-lab.

Em novembro de 1977, os tratamentos com milho, soja e outras leguminosas
de verão foram semeados, conforme as especificações (Tabela 1). Durante o mês de
abril de 1978, foram colhidos o milho e a soja. Procedeu-se corte das legumino-
sas com roçadeira, bem como dos restos culturais do milho e da soja colhidos, Os re-
feridos materiais permaneceram sobre as parcelas até junho, quando foram incorpo-
rados ao solo, através de enxada rotativa e gradagem. A partir de novembro de 1978,
iniciou-se o cultivo sucessivo de soja e trigo, cultivares Viçoja e IAC-S, respectiva-
mente, até o presente ano.

TABELA 1. Densidade de semeadura de leguminosas de verão, milho e soja, usadas para aduba-

ção verde. EMBRAPA·CNPSo. londrina, PR, 1977.

Espaçamento entre-
-linhas (em)

N9 de sementes viáveis

por metro linear

Mucuna-preta
Crotalaria juncea
Guandu
Lab-lab
Mucuna-preta entre as fi·
leiras de milho

Milho

Soja

50
50
50
50
50

100
60

5
25
25
10

10

5
25
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Após o primeiro cultivo da soja, ou seja, oito meses após a incorporação, fo-
ram realizadas observações sobre a influência dos tratamentos onde foi incorporado
material orgânico, em comparação a uma área onde não foi incorporado (controle)
sobre as populações dos microorganismos do solo, à profundidade de O a 20 em. A
metodologia usada na contagem foi diluição em placas, descrita por Allen (1959) e
Pochon & Tardieux (1962).

A fim de se avaliar a influência dos sistemas radiculares das leguminosas in-
corporadas sobre a atividade microbiana nas camadas mais profundas do solo, reali-
zaram-se, após o primeiro cultivo da soja, análises para bactérias, fungos e actinorni-
cetos, nas profundidades O a 20 em e 20 a 40 em. A metodologia usada foi a mesma
anterior. Escolheram-se os tratamentos soja e mucuna-preta devido à diferença exis-
tente no sistema radicular.

Além das determinações microbiológicas, são apresentados os efeitos dos tra-
tamentos sobre as produções de soja nos dois primeiros anos após a incorporação das
leguminosas. O experimento objetiva verificar a influência que o material orgânico
provoca na constituição física e química do solo, através do perfil até os 40 em de
profundidade, após um período de quatro anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de peso de massa verde e massa seca das diversas legurninosas e
da consorciação milho mais mucuna, usados nesse estudo, estão expostos na Tabela
2. Todas as leguminosas estudadas alcançaram altas produções de massa verde.

A Crotalaria juncea e o guandu, principalmente esse último, são muito lenho-
sos, por conterem altos teores de lignina e celulose na sua estrutura, sendo, por isso,
de decomposição mais lenta no solo. Para facilitar a decomposição da massa forneci-

TABELA 2. Produção de massa verde e de massa seca de quatro leguminosas indicadas para
adubação orgânica do solo. EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR. 1978.

Peso t/ha
Legu minosas

massa verde massa seca

Mucuna-preta
Lab-Lab
Crata/aria juncea

Guandu
Mucuna-preta + milho

35,16
35,16
31,21
27,00
14,77

13.49
11,93
11,78
13,24
6,00
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da por quaisquer dessas leguminosas, conforme cita Campo et al. (1979), foram adi-
cionados cerca de 40 kg/ha de N, na forma de uréia, antes da incorporação.

A consorciação milho mais mucuna-preta apresentou peso de massa muito
baixo porque o desenvolvimento da mucuna, entre as fileiras de milho, foi muito
prejudicada pela estiagem ocorrida em janeiro e fevereiro de 1978, além de ter sido
atingida por geadas. Entretanto, em condições normais deveria alcançar um peso
elevado de massa seca, além de possibilitar a colheita de milho.

Os efeitos da incorporação dessas leguminosas sobre a fertilidade do solo e o
rendimento da soja e do trigo ainda estão sendo medidos. Porém, as informações
obtidas e apresentadas neste trabalho, possibilitam que o CNPSo forneça sugestões
aos agricultores sobre algumas leguminosas que poderão ser usadas com sucesso. Su-
gere-se, por outro lado, que essa prática seja implantada, a cada ano, em 1/5 da área
cultivada com soja na propriedade, assim, cada uma dessas partes receberá adubação
orgânica a cada seis anos.

Após o primeiro cultivo da soja, ou seja, oito meses após incorporação das le-
guminosas, verificou-se uma diferença entre os tratamentos na população dos micro-
organismos do solo (Tabela 3).

Comparados com o controle, os diferentes materiais incorporados, com pre-
dominância para o tratamento milho mais mucuna (tratamento já indicado para
adoção pelos agricultores), exercem uma marcante influência na atividade microbia-
na do solo tornando-o mais ativo, com conseqüente aumento na disponibilidade de
nutrientes para as plantas. A sobrepujança do tratamento milho mais mucuna deve-
-se à sua favorável relação C/N para uma melhor decomposição.

Ao se comparar as populações de bactérias, fungos e actinomicetos, nas pro-
fundidades O a 20 em e 20 a 40 em (Tabela 4), observa-se que, em ambas as profun-

TABELA 3. Número de microorganismos por grama de solo seco, nos diferentes
tratamentos (média de três repetições). EMBRAPA-CNPSo. londri-
na, PR. 1979.

Tratamento N<?de microorganismo/g solo

Controle

Milho + mucuna

Soja

Mucuna
Guandu

Crotalaria juncea
lab-Iab

586.250
192.020:670
32.232.640
44.936.340
76.937.690
39.759.250
49.553.930
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TABELA 4. Número de bactérias, fungos e actinomicetos por grama de solo seco (média de
três repetições). EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1979_

Tratamento Bactérias Fungos Actinomicetos

Mucuna 0- 20 cm 9.341.400 45.000 6.027.300
20 - 40 cm 534.640 5.390 377.360

Soja 0- 20 cm 5.689.000 40.890 6.362.830
20 - 40 cm 93.240 450 142.340

didades, a mucuna superou a soja. Isso mostra que, além da incorporação de maté-
ria orgânica, possivelmente o sistema radicular teve influência nas camadas mais pro-
fundas do perfil, o que irá favorecer um melhor desenvolvimento do sistema radi-
cular das culturas subseqüentes. Conseqüentemente, isso irá favorecer uma maior
disponibilidade de nutrientes para as plantas nessa região radicular.

A produção de soja, semeada aproximadamente seis meses após a incorpora-
ção da adubação orgânica, safra 1978/79, não foi significativamente afetada pelos
tratamentos utilizados (Tabela 5). Os sistemas de semeadura (convencional e dire-
to) foram estatisticamente diferentes. Embora as observações visuais no campo
mostrassem um melhor desenvolvimento das plantas em cultivo direto, a produ-
ção de grãos de soja foi maior no sistema convencional. Devido ao baixo coeficiente
de variação, para condições de campo (CV de 6,9%), a diferença de 105 kg de
grãos/ha, a favor do sistema convencional, foi significativa.

Os resultados de 1979/80 para a soja mostraram um início de resposta a al-
guns tratamentos utilizados. O sistema de exploração de soja, em que se usou ape-
nas a sucessão com o trigo, mostrou-se menos favorável ao rendimento desta legumi-
nosa, em comparação com os tratamentos que envolvem a adubação verde inicial ou
somente o cultivo de soja. Os tratamentos que compreendem milho, milho mais
mucuna, mucuna, crotalária e guandu tendem a proporcionar os maiores rendimen-
tos da soja no segundo ano. Não se verificaram diferenças entre os sistemas de se-
meadura direto e convencional.

As produções de trigo das safras de 1979 e 1980 foram intensamente preju-
dicadas pela estiagem e, ou geada, apresentando produções sempre inferiores a
400 kg/ha, em todos os tratamentos, o que não permitiu, até o presente, uma análi-
se dos efeitos dos tratamentos sobre o rendimento de trigo.
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TABELA 5. Rendimento de soja (kg/hal da cultivar Viçoja, em cultivo mínimo e convencional, semeadaapós a incorporação de
algumas leguminosas de verão, de restos de outras culturas e da própria soja. EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR.

Tratamentos utilizados 1978/79 1979/80

antes da soja
Direto Convencional Média Direto Convencional Média

Milho 2098 2286 2192 2340al 2345 ab 2343 a
Milho + Mucuna 2117 2261 2189 2206 ab 2446 a 2326 a
Soja 2186 2011 2099 2257 ab 2138 ab 2198 ab
Soja + Trigo 1832 2127 1979 1911 b 1980 b 1945 c
Mucuna-preta (5 semlml 2126 2263 2195 2233 ab L493 ~ 2363 a
Guandu 2170 2236 2203 2249 ab 2244 ab 2246 ab
Crotalária 2146 2277 2216 2254 ab 2305 ab 2279 a
Lab·Lab 1913 1968 1940 1977 ab 2067 b 2022 bc

Médias 2074 b 2179 a 2178 2252

i l Médias com letras comuns nas colunas não diferem entre si (Duncan 5%1.
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CONCLUSÕES

Após o primeiro ano de cultivo, não se verificaram diferenças entre os trata-
mentos no que se refere à produção de grãos de soja. Verificou-se uma diferença
entre os tratamentos para a população dos microorganismos do solo, em especial
para o tratamento milho mais mucuna-preta. Observa-se que a incorporação da mu-
cuna-preta favorece a ocorrência das maiores populações de bactérias, fungos e
actinomicetos nas camadas mais profundas do perfil do solo.

Após o segundo cultivo, verificou-se que a sucessão trigo-soja foi o tratamen-
to menos favorável à produção de soja e que os tratamentos milho, milho mais mu-
cuna, mucuna, crotalária e guandu proporcionaram os maiores rendimentos.
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EFEITO DA INTERAÇÃO CALCÃRIO x FÓSFORO
SOBRE O RENDIMENTO DA SOJA E NAS CARACTERfSTICAS
QUfMICAS DOS SOLOS DA REGIÃO DA GRANDE DOURADOS

C.V.S. Barba!
A.C. Fabrício!

RESUMO - Através de um delineamento estatístico de blocos ao acaso, com parce-
las subdivididas e três repetições, foi conduzido um experimento na Unidade de
Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Dourados - UEPAE de Dourados, com
o objetivo de avaliar o efeito de quatro níveis de calcário, quatro níveis de fósforo
aplicados a lanço e mais três níveis de fósforo aplicados em linha.

O calcário e o fósforo a lanço foram incorporados ao solo em 1977, e consta-
ram dos seguintes níveis: O, 2,4 e 6 t/ha de calcário dolomítico (PRNT = 100%) e
O, 120, 240 e 360 kg/ha de P O ,oriundo do fosfato de gafsa. Na safra de 19791

2 5 •
80, aplicou-se em linha 0,80 e 160 kg/ha de P 2 Os' na forma de superfosfato triplo.
Usou-se como adubação potássica 70 kg/ha de K

2
O, como cloreto de potássio, e

supriu-se o nitrogênio através da inoculação normal das sementes.

Sem calagem, o nível de 360 kg/ha de P 2 Os a lanço proporcionou o maior
rendimento de soja. Com 2 t/ha de calcário, obtiveram-se as seguintes combinações
de fósforo: sem fósforo a lanço e 158 kg/ha de P20S na linha; 120 kg/ha
de P O a lanço com 113 kg/ha em linha; 240 kg/ha de P Ô ã lanço com 33 kg/ha

2 5 2 5
na linha; ou somente 360 kg/ha de P O a lanço.

2 5

Com 4 t/ha de calcário, obtiveram-se estas opções: sem fósforo a lanço e
110 kg/ha na linha; 120 kg/ha de P2 Os a lanço e 84 kg/ha na linha; 240 e
360 kg/ha de P2 Os a lanço, sem adubação na linha. Com 6 t/ha de calcá-
rio, 98 kg/ha de P2 Os na linha, sem adubação a lanço, ou 120, 240 ou 360 kg/ha de
P2 Os a lanço, sem adubação em linha, também proporcionaram um bom rendimen-
to para a soja.

O emprego do calcário e do fósforo melhoraram as características químicas
do solo, aumentando os teores de Ca + Mg, os valores de pH e reduzindo o alumí-
nio trocável, além de aumentarem a disponibilidade de fósforo.

! Eng? Agr?, Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual (UEPAE) - EMBRAPA,
Caixa Postal 661, CEP 79800, Dourados, MS.
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EFFECT OF THE INTERACTION OF LlMING VS. PHOSPHORUS
FERTILlZATION ON SOYBEAN YIELD AND SOIL

CHEMICAL CHARACTERISTICS IN THE 'DOURADOS' AREA

ABSTRACT - An experiment was conducted at the EMBRAPA Research Unit in
Dourados, State of Mato Grosso do Sul, to evaluate the effect of four levels of
dolomitic limestone, (O, 2,4 and 6 t/hal four levels of P

2
0

5
(O, 120, 240 and

360 kg/ha) broadcast over the experimental area, and three levels of phosphorus
(O, 80 and 160 kg/ha) applied in the row at planting time. Lime and broadcast
phosphorous were incorporated in 1977 and phosphorous in the row was applied
during the 1979 soybean planting. The source of P2 05 was Gafsa Phosphate and
Triple Phosphate for the "broadcast" and "in the row" applications, respectively.
Potassium was also used (70 kg/ha K

2
O) as potassium cloride. Nitrogen was not

supplied because seeds were inoculated with Rhizobium japonicum.

The results indicated that lime increased soybean yields significantly. Four
t/ha yielded significantly more (2350 kg/ha?) than 2 t/ha (2000 kg/ha?) that
produced significantly more than zero t/ha (1750 kg/ha?).

Without lime application, the hest levels of phosphorous, in terms of soy-
bean yield, was 360 kg/ha broadcast. With 2 t/ha of lime, the best responses were
given by: (1) zero phosphorous broadcast and 158 kg/ha of P O in the row;

2 5
(2) 120 kg/ha P O broadcast and 113 kg/ha P O in the row; (3) 240 kg/ha

2 5 2 5
P O broadcast and 33 kg/ha P O in the row; and (4) 360 kg/ha P O broad-

2 5 2 5 2 5
cast and no phosphorous in the row. With 4 t/ha of lime, the best yield responses
were given by: (1) zero phosphorous broadcast and 110 kg/ha P2 05 in the row;
(2) 120 kg/ha P O broadcast and 84 kg/ha P O in the row; (3) 240 kg/ha P O

2 5 2 5 2 5
broadcast and no phosphorous in the row; and (4) 360 kg/ha P O broadcast and

2 5
no phosphorous in the row. With 6 t/ha of lime, the best treatments were: (1) No
phosphorous broadcast and 98 kg/ha P O in the row and (2) 120; (3) 240; and

2 5
(4) 360 kg/ha P2 05 broadcast, without phosphorous in the row.

Lime and phosphorous improved quimical characteristics of the soil by
increasing Ca + Mg, soluble phosphorous, soil pH and decreasing aluminium in the
soil solution.

INTRODUÇ~O

A região da Grande Dourados apresenta vastas áreas em condições de serem
racionalmente exploradas com culturas anuais, conforme a aptidão agrícola desses
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solos (Brasil. Ministério da Agricultura 1971). Entretanto, a maior parte dessas
áreas são ácidas e deficientes em fósforo, fatores que têm influído na limitação da
produtividade.

Devido à grande expansão observada, principalmente com a cultura da soja,
a pesquisa tem tentado obter resultados e dar informações sobre as doses de calcá-
rio e fósforo a serem aplicadas, assim como formas de adubação mais racional.

Vários trabalhos de pesquisa mostram que, para obter-se uma determinada
produção, pode-se aplicar um nível alto de calcário, associado com um menor nível
de P2 0

5
, ou então com nível baixo de calcário e alto nível de P2 0

5
• Este fato está

relacionado diretamente à capacidade de fixação de fósforo pelos solos, em função
do pH (Volkweis & Raij 1976).

Goepfert & Freire (1972), estudando o efeito da calagem e do fósforo sobre a
soja, em casa de vegetação, com um solo da unidade de mapeamento Passo Fundo,
observaram que a adubação fosfatada reduziu o teor de AI + 3 e Mn + 2 no solo, e os
sintomas de toxidez de Mn nas plantas. A calagem eliminou o AI + 3 e o Mn + 2 tóxi-
co, e a interação calcário x fósforo aumentou significativamente a nodulação e o pe-
so da parte aérea.

Vidor & Freire (1972) realizaram um trabalho em solo pertencente à unidade
de mapeamento Santo Ângelo, com a finalidade de verificar o comportamento da
soja à calagem e à adubação fosfatada e determinação de relações de substituição
entre fósforo e calcário. Os maiores incrementos em rendimento foram obtidos para
a adubação fosfatada, nos tratamentos que não receberam calagem. Encontraram
uma relação de substituição não-linear entre fósforo e calcário, e diversas combina-
ções de calcário e fósforo permitiram a obtenção de um mesmo rendimento.

Eltz et aI. (1975), trabalhando em solo pertencente à unidade de mapea-
mento Santo Ângelo, com a finalidade de observar o efeito da calagem e adubação
fosfatada sobre a produtividade da soja, constataram que a calagem e a adubação
fosfatada foram imprescindíveis na obtenção de elevados rendimentos da cultura.
A resposta da soja à calagem aumentou à medida que o fósforo deixou de ser Iimi-
tante.

Comparando o efeito da calagem e da adubação fosfatada em trigo, Igue
et aI. (1970) realizaram, em Latossolo Vermelho Escuro-Orto, um estudo constan-
do de três níveis de calcário 0,2 e 4 t/ha, e três níveis de fósforo, 0,75 e 150 kg/ha
de P 2 05, como superfosfato simples. Os efeitos do corretivo e do fertilizante fos-
fatado foram elevados. A dose de 2 t/ha de calcário aliada a 15{) kg/ha de P O2 5
foi o melhor tratamento. Segundo os resultados, ainda poderia ter havido melhor
resposta ao fósforo com a aplicação de doses maiores de P O .

2 5

Campelo (1975), em solo Santo Ângelo, comparou níveis de O; 1,2; 2,4;
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4,8 e 9,6 t/ha de calcá rio , com O, 100 e 200 kg/ha de P2 Os ' na forma de superfos-
fato triplo. Usou para o estudo duas cultivares de soja, Bragg e Santa Rosa. A culti-
var Bragg apresentou maior rendimento de grãos em relação à Santa Rosa, na média
de todos os tratamentos. A cultivar Bragg apresentou respostas em rendimento de
grãos até 2,4 t/ha de calcário e a Santa Rosa até 9,6 t/ha, na média dos níveis de
fósforo. Dentro da média dos níveis de calcário, a cultivar Bragg apresentou maior
resposta com o nível de 100 kg/ha de P O , enquanto que a cultivar Santa Rosa

2 5
apresentou os maiores acréscimos de rendimento com 200 kg/ha de P O .

2 5

O presente trabalho teve como objetivos determinar as doses de calcário, fós-
foro corretivo e fósforo em linha, que proporcionassem o máximo rendimento de
soja.

MATERIAL E MÉTODOS

No ano de 1977, em Latossolo Roxo Distrófico, textura argilosa, fase campo,
iniciou-se o experimento com delineamento estatístico, constando de blocos ao aca-
so, com parcelas subdivididas e três repetições. Naquele ano, aplicaram-se quatro
níveis de calcário dolomítico (PRNT de 100%): O, 2,4 e 6 t/ha; quatro níveis de
fósforo a lanço, antes da semeadura: O, 120,240 e 360 kg/ha de P2Os' como fosfa-
to de gafsa. Colocaram-se, em linha, os níveis de 0,80 e 160 kg/ha de P2 Os' na for-
ma de superfosfato triplo.

Em 1978 e 1979, repetiram-se as doses de fósforo em linha, tendo como
fonte o superfosfato triplo, e mais 70 kg/ha de K2 ° como cloreto de potássio. Su-
priu-se o nitrogênio através da inoculação das sementes.

A cultivar utilizada foi a Bossier, com espaçamento de 60 em e densidade de
24 plantas por metro. A semeadura deu-se em 20/11/79 e a colheita em 31/3/80.

A análise química inicial do solo está na Tabela 1 e a análise, após a última
colheita, na Tabela 2.

TABELA 1. Análise qu trnica inicial do solo. Dourados, MS.

Ca + 2 + Mg + 2

(m.e.)

p

ppm

Sat. AI+ 3

%

5,3 0,78 4,06 0,13 0,8 16
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TABELA 2. Análise qu fmica do solo após a colheita da soja. Dourados, MS, 1979/80.

Calcário (t/hal

° 2 4 6 ° 2 4 6
Variáveis

pH (H
2
Oi AI+ 3 (rn.e.)

Po Po 4,8 5,1 5,5 5,5 1,33 0,69 0,14 0,18

PO P1 4,8 5,1 5,7 5,6 1,35 0,59 0,03 0,13

PO P2 4,8 5,2 5,6 5,7 1,31 0,45 0,06 0,05

P1 Po 4,8 5,3 5,6 5,7 1,26 0,40 0,13 0,06

P1 P1 4,9 5,1 5,5 5,5 1,15 0,66 0,11 0,19

P1 P2
5,0 5,2 5,4 5,7 0,83 0,52 0,27 0,06

P2 Po 5,0 5,2 5,5 5,8 0,93 0,45 0,15 0,07

P2 P1 4,9 5,1 5,6 5,6 1,21 0,54 0,15 0,06

P2 P2 4,9 5,2 5,6 5,5 1,07 0,39 0,09 0,11

P3 Po 4,9 5,3 5,5 5,8 1,07 0,38 0,17 0,02

P3 P1 5,1 5,3 5,5 5,7 0,66 0,32 0,12 0,07

P3 P2 5,1 5,2 5,5 5,6 0,60 0,41 0,17 0,07

° 2 4 6 ° 2 4 6
Variáveis

Ca + 2 + Mg+ 2 (m.e.) K (rn.e.}

PO Po 3,48 4,57 6,38 6,72 0,21 0,20 0,15 0,28

PO P1 3,20 4,27 8,42 6,94 0,20 0,17 0,19 0,14
PO P2 3,58 5,20 7,73 7,34 0,18 0,15 0,19 0,16
P 1 Po 3,60 5,15 6,13 7,54 0,16 0,17 0,28 0,16
P 1 P1 3,45 4,50 6,67 6,35 0,18 0,21 0,21 0,15

P 1 P2 4,42 5,01 6,03 8,16 0,18 0,17 0,11 0,14

P2 Po 4,19 5,30 6,87 7,23 0,17 0,21 0,18 0,20
P2 P1 3,90 4,76 6,56 6,82 0,14 0,15 0,14 0,19
P2 P2 3,74 4,84 7,32 7,13 0,18 0,15 0,16 0,16

P3 Po 4,28 5,21 6,18 8,43 0,12 0,17 0,16 0,18

P3 P1 5,09 5,34 7,44 7,85 0,16 0,14 0,16 0,17
P3 P2 5,43 5,58 6,64 7,59 0,18 0,17 0,16 0,16
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TABELA 2. Continuação.

Calcário (t/ha)

O 2 4 • 6 O 2 4 6.
Variáveis

P (ppml Sat. AI+ 3 (%)

Po Po 1,9 1,8 1,5 1,6 26 13 2 2

Po Pl 3,9 5,3 4,3 2,9 28 12 0,3 2

Po P2 5,9 4,9 11,0 9,2 26 8 0,8 0,7

P1 Po 2,4 2,2 2,0 3,2 25 7 2 0,8
P1 P1 5,7 7,4 6,6 4,2 24 12 2 3
P1 P2 7,1 11,8 5,4 8,5 15 9 4 0,7

P2 Po 4,3 4,3 4,3 6,5 18 8 2 0,9
P2 P1 6,5 6,3 8,3 11,5 23 10 2 0,8
P2 P2 10,2 14,6 12,4 11,0 21 6 1 1

P3 Po 7,2 4,9 7,7 13,2 20 7 3 0,2

P3 P1 13,6 8,2 14,3 15,4 11 6 2 0,9

P3 P2 7,7 26,1 18,1 23,1 10 7 2 0,9

P . Fósforo a lanço.

P . Fósforo na linha.

RESUL TADOS E DISCUSSÃO

O rendimento de grãos de soja, nos diferentes tratamentos, consta da Tabe-
la 3.

Pela análise estatística, observou-se uma diferença altamente significativa para
os níveis de calcário. Para os níveis de fósforo a lanço e fósforo aplicado na linha, a
diferença foi significativa a nível de 1%. Houve interação entre calcário e fósforo a
lanço (significativo a 5%), calcário e fósforo na linha (significativo a 5%) e entre fós-
foro a lanço e fósforo na linha (significativo a 1%). A interação entre calcário, fósfo-
ro a lanço e fósforo na linha foi significativa a nível de 5%.

Quando não se fez calagem, a soja respondeu à adubação em linha até o nível
de 120 kg/ha de P O como corretivo. Para as doses de 240 e 360 kg/ha de P O ,

2 5 2 5
como correção, praticamente não houve resposta aos níveis em linha (Fíg. 1).

Com 2 t/ha de calcário, a melhor resposta à adubação em linha foi quando
não se fez correção com fósforo. Com 120 kg/ha de P O em correção houve me-

2 5
Ihor incremento de produção, até 113 kg/ha de P O na linha; já, com 240 e

2 5
36C g/ha de P

2
Os de correção, a resposta à adubação em linha não foi significante.

(Fig,2),
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Usando-se 4 t/ha de calcário, sem correção com fósforo, a adubação em linha
mostrou-se eficiente até 110 kg/ha de P O . Com 120 kg/ha de P O em correção,

2 5 2 5
os rendimentos foram crescentes para as doses de fósforo na linha. Para 240 e
360 kg/ha de P2 05 como correção, pode-se dispensar o uso de adubo na linha
(Fig.3).

TABELA 3. Rendimentos médios de grãos (kg/ha) da cultivar Bossier. UEPAE Dourados
1979/80. Média de três repetições.

Níveis de P20s
Níveis de calcá rio (t/ha]

Média(kg/ha)
O 2 4 6

Po Po 574 411 715 1.065 691

Po Pso 1.564 1.459 2.259 2.166 1.862

Po Pl60 1.800 2.009 2.428 2.096 2.083

P1 Po 1.216 1.286 1.397 1.983 1.470

P1 Pso 1.783 1.876 1.973 1.972 1.901

P1 P160 1.963 2.109 2.406 2.451 2.232

P2 Po 1.750 1.872 2.239 1.910 1.943

P2 Pso 1.873 2.079 2.430 2.307 2.172

P2 P160 1.884 2.275 2.552 2.461 2.293

P3 Po 2.039 2.218 1.949 2.173 2.095

P3 Pso 2.007 2.296 2.479 2.470 2.313

P3 P160 2.234 2.223 2.466 2.533 2.364

Média 1.724 1.843 2.108 2.132

PO = O kg/ha de P2°5 corretivo

P1 = 120 kg/ha de P2°5 corretivo

P2 = 240 kg/ha de P2°5 corretivo

P3 = 360 kg/ha de P2°5 corretivo

Po = O kg/ha de P2°5 em linha

Pso = 80 kg/ha de P
2
0S em linha

P
160

= 160 kg/ha de P
2
0
S

em linha
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kg/ha

soja.-
360

1500

(O) = Y = 573,66 + 1.368,16 PU . 377,5 PU2

(120) = Y = 1.216 + 759,67 PU . 193 PU2

1000

(240) = Y = 1.750 + 178,17 PU . 55,5 PLI2

(360) = Y = 2.038,16 . 147,83 PU + 115,83 PU2

o 2

cs . O t/ha Kg/ha de P
2
0
S

em linha

FIG. 1. Resposta da cultivar Bossier a três nfveis de P20s' aplicados na linha, e quatro nfveis
de P2 0s, aplicados a lanço, sem calcário. UEPAE de Dourados, MS, 1979/80.
O = O kg/ha de P20s em linha (PLI)
1 = 80 kg/ha de P20s em linha (PLI)
2 = 160 kg/ha de P20s em linha (PLI)
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kg/ha

soja

_
-------------------- __ ~~~~240 .160

_-----120
O

1400

900
(O) = y = 411 + 1.297,83 PU - 249,5PU2

(120)= Y= 1.286+ 768,5 PU -178.5PU2

(240) = Y = 1.872 + 211,83 PU - 5,17 PU2

(360) = Y = 2.217,66 + 153,83 PU - 75,5 PU2

'00

O 2

Ca - 2 t/ha Kg/ha de P2Os em linha

FIG.2, Resposta da cultivar Bossier a três nlveis de P2 Os' aplicados em linha, e quatro nlveis
de P20S' a lanço, com duas t/ha de calcá rio. UEPAE de Dourados, MS, 1979/80.
O = O kg/ha de P20S em linha (PLI)
, = 80 kg/ha de P20S em linha (PLI)
2 = 160 kg/ha de P20S em linha (PLI)
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kg/ha

soja

1000

2500

1500

(O) • Y. 715,33 + 2.230,83 PLI . 687,17 PLI'

(120) • y. 1.396,66 + 648,16 PLI . 71,83 PLI'

(240) • y. 2.238,66 + 226,5 PLI ·34,83 PLI'

(360) • Y • 1.949,33 + 799,17 PLI . 269,5 PLI'

2000

500

f
o 2

Ca . 4 t/ba kg/ha de P, Os em linha

FIG.3, Resposta da cultivar Bossier a três nlveis de P20s, aplicados na linha, e quatro nlveis
de P2 0s, aplicados a lanço, com quatro t/ha de calcãrio. UEPAE de Dourados, MS,
1979/80.
O; O, kg/ha de P20s em linha (PU)
1 ; 80 kg/ha de P20s em linha (PU)
2 = 160 kg/ha de P20s em linha (PU)
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A aplicação de 6 t/ha de calcário mostrou que, quando não se fez adubação
corretiva, 98 kg/ha de P2 Os na linha foi suficiente. O rendimento para as doses de
120, 240 e 360 kg/ha de P2 Os de fósforo corretivo, sem o emprego de fósforo na
linha, apresentou um bom resultado na produção de soja (Fig. 4).

kg/ha

soja

360
240
120

o

(O) = y = 1.065,33 + 1.686,17 PU - 585,5PU2

(1201 = Y = 1.983,33 - 256,33 PU + 245 PU2

(240) = Y = 1.910 + 517,83 PU - 121,17 PU2

(360) = Y = 2.172,66 + 415,16 PU - 117,5 PU2

f ~ ~
O 1 2

Ca - 6 t/ha kg/ha de P
2
0S em linha

FIG.4. Resposta da cultivar Bossier a três ntveis de P20s' aplicados na linha, e quatro nlveis
de P2 0s, aplicados a lanço, com seis t/ha de calcário. UEPAE de Dourados, MS,
1979/80.
O = O kg/ha de P20s em linha (PU)
1 = 80 kg/ha de P2 Os em linha (PLI)
2 = 160 kg/ha de P20s em linha (PLI)
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Em relação aos níveis de calcário, houve efeito positivo, destacando-se o ní-
vel de 4 t/ha como o mais eficiente, técnica e economicamente.

Os diferentes níveis de calcário (Tabela 2) proporcionaram aumentos nos teo-
res de cálcio + magnésio e nos valores de pH. Observou-se também redução quanto
ao alumínio trocável e percentagem de saturação de alumínio.

Quanto à disponibilidade de fósforo no solo (Tabela 2), constatou-se que
houve aumento, tanto pela aplicação a lanço como em linha, à medida que aumen-
taram as dosagens.

CONCLUSÕES

1. Se não for feita a calagem, uma correção de fósforo, com 360 kg/ha de
p O ,pode proporcionar rendimento de 2.000 kg/ha de soja.2 5

2. Com uma aplicação de 2 t/ha de calcário, pode-se chegar a um bom ren-
dimento, através das seguintes combinações de fósforo: 158 kg/ha de P205 na
linha, sem fósforo a lanço; 113 kg/ha em linha, com 120 kg/ha a lanço; 33 kg/ha
na linha, com 240 kg/ha a lanço, ou somente 360 kg/ha de P 2 0

5
a lanço, dispen-

sando-se a adubação em linha.

3. O uso de 4 t/ha dá as seguintes opções em fósforo: sem adubação a lanço
e 110 kg/ha de P2 0

5
em linha; 120 kg/ha a lanço, mais 84 kg/ha na linha (nesse

caso, atentar para que, à medida em que aumentarem as dosagens na linha, o ren-
dimento cresce quase que linearmente); 240 e 360 kg/ha a lanço dispensam a apli-
cação de fósforo na linha.

4. O rendimento de soja pode ser satisfatório com 6 t/ha de calcário e
98 kg/ha de P O na linha, sem adubação a lanço, ou pelo emprego dessa mesma

2 5
calagem e 120, 240 ou 360 kg/ha de P 20

5
a lanço, sem fósforo na linha.

5. Há melhoria nos teores de Ca + Mg e nos valores de pH pelo emprego da
calagem, bem como redução em alumínio trocável e percentagem de saturação de
alumínio, e

6. o uso de fósforo tanto a lanço como em linha proporciona melhoria em
sua disponibilidade no solo.

616



REFER~NCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de PesquisaAgropecuária. Divi-
são de PesquisaPedológica. Aptidão agrlcola dos solos do sul do Estado de Mato Grosso.
Rio de Janeiro, 1971. 72p. (Boletim Técnico, 19).

CAMPELO, G.J. de A. Efeitos da calagem e da adubação fosfatada no rendimento de grãos,
componentes do rendimento e outras caracterCsticasagronômicas de duas cultivares de
soja (Glycine max (L.) Merrill. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 1975. 122p. TeseMestrado.

ELTZ, F.L.F.; GRIMM, S.S. & FOLE, D.A. Efeito da calagem e da adubação fosfatada sobre
a produtividade da soja, em oxissolo da unidade de mapeamento Santo Angelo. Agron.
sulriogr., Porto Alegre, 11(1):3744, 1975.

GOEPFERT, C.F. & FREI RE, J.R.J. Experimento sobre o efeito da calageme do fósforo em
soja (Glycine max (l".) Merrill. Agron. sulriogr .• Porto Alegre, 8(2): 181-6,1972.

IGUE, K.; GARGANTINI, H. & ALCOVER, M. Efeito da calagem e da adubação fosfatada
em solo ácido e de baixa fertilidade na cultura de trigo. Braqantia, Campinas, 29:59-66,
1970.

VIDOR, C. & FREIRE, J.R.J. Relação de substituição entre calcário e fósforo, aplicados ao
solo na cultura da soja (Glycine max (L.) Merrilll. Agron. sulriogr .• Porto Alegre, 8(2):
187-93,1972.

VOLKWEISS, S. & RAIJ, B. van. Retenção e disponibilidade de fósforo em solos. In: SIM-
PÚSIO SOBRE O CERRADO; BASES PARA SUA UTILIZAÇÃO AGROPECUÃRIA.
Belo Horizonte, Itatiaia, 1976. p.317-32.

EFEITO DE NrVEIS DE CALCÃRIO SOBRE
O RENDIMENTO DA SOJA

J.B. Palhano '
R.J. Campo I

G.J. Sfredo '
C.M. Borkert '
D.S. Cordeiro?

RESUMO - Os objetivos desse trabalho foram comparar métodos de recomendação
de calcário quanto à sua eficiência em eliminar o alumínio tóxico, verificar o efeito
residual sobre o rendimento da soja e a influência do corretivo da acidez na relação
Ca/Mg do solo. Utilizaram-se as doses 0, 2, 4, 6, 8 elO t de calcário/ha, em um
LRd da região de Campo Mourão, e 0, 3, 6, 9, 12 e 18 t de calcário/ha, em um LBd

I Eng<?Agr<?, Centro Nacional de Pesquisade Soja - CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP86100, Londrina, PR.

2 Eng<?Agr<?,UEPAE-EMBRAPA, Caixa Postal 553, CEP 96100, Pelotas, RS.
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da região de Guarapuava. Estudaram-se também as interações entre os modos de
aplicação de fósforo e os níveis de calagem. Os resultados comprovaram que as do-
ses recomendadas pelo método AI x 2 nos dois solos não foram suficientes para eli-
minar o alumínio trocável. As doses de máxima eficiência econômica ficaram aci-
ma da dose recomendada pelo método, enquanto que o S.M.P. superestimou a do-
sagem. Em Guarapuava (LBd), a adubação corretiva com fósforo reduziu a dose
mais econômica do calcário; em ambos os locais houve queda na relação Ca/Mg do
solo quando os níveis de corretivo foram aumentados.

LlMING LEVEL EFFECTS ON SOYBEAN YIELD

ABSTRACT - The objective of this experiment was to compare some methods of
lime recommendation with respect to the efficiency of neutralization of toxic
Aluminum, and to study the, residual effect of liming on soybean yield and the
Ca/Mg ratio in the soil. The following liming levels were used: O, 2,4, 6, 8 and
10 t CaCo3/ha in an Haplorthox soil from Campo Mourão region and O, 3, 6, 9,
12 and 18 t CaCo3/ha in an Haplohumox from Guarapuava region. The interaction
between phosphates system of use and the levels of liming were studied. The data
showed that the AI x 2 method was not able to eliminate the exchangeable
Aluminum and that the economic doses were above those recommended by the
method. The S.M.P. method indicated excessive amount of lime. In the Guarapua-
va region, the spread phosphate reduced the economic dose of lime and in both
regions the Ca/Mg ratio in soil was reduced when the levels of liming were increased.

INTRODUÇÃO

Em sua grande maioria, os solos do Estado do Paraná apresentam-se original-
mente ácidos e com presença de níveis tóxicos de alumínio trocável. A soja é sensí-
vel a um complexo de acidez de solo muito acentuado, impondo, desta forma, que se
proceda à correção do solo para o sucesso da exploração. Uma das transformações
químicas no solo, decorrentes da elevação do pH, é a precipitação do AI 3 + na for-
ma insolúvel de AI (OHh, o que anula o efeito nocivo do nutriente, (McLean
1976).

O fator multiplicativo do AI3+, para a obtenção da tonelagem de calcário por
hectare e a conseqüente insolubilização do nutriente, seria 1,5, porém ampliou-se
para 2 o fator, devido à eficiência de nossos calcários não atingir 100%, em termos
gerais (Silva 1976).

Muzilli (1973), descrevendo sobre a escolha do corretivo da acidez dos solos,
já empregara o fator 2 como número multiplicativo do AI3+ trocável. Este critério
é o mais difundido nas recomendações de calagem no Estado do Paraná. Entretanto,
alguns trabalhos mais específicos com cultura de soja evidenciam que, muitas vezes,
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a redução do Al3+, abaixo de mveis considerados tóxicos « O,S e.mg/lOO g
T.F .S.A.), não reduz, de forma satisfatória, a concentração tóxica de manganês no
tecido, a exemplo dos resultados obtidos por Vidor & Freire (1972).

Uma outra preocupação constante é com a relação Ca/Mg no solo para a cul-
tura da soja. Malavolta (I976) considera que, em termos gerais, as leguminosas são
3 a 4 vezes mais exigentes em Ca do que Mg e Sfredo (1976), trabalhando com sor-
go, observou que a relação Ca/Mg no solo não deve ser inferior a O,S:1.

Considerando-se a extensão dos cultivos de soja em solos com problemas de
acidez e, em muitos casos, com elevado poder tampão, é que se objetivou a condu-
ção de experimentos envolvendo doses de aplicação de calcário para a cultura da so-
ja.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho consta de dois experimentos, iniciados em 1977: um em Guara-
puava (LBd), onde testaram-se as doses de 0,3,6,9,12 e 18 t de calcário/ha, e ou-
tro em Campo Mourão (LEd) com O, 2, 4, 6, 8 e 10 t/ha.

Os solos apresentavam as seguintes características químicas originais, expres-
sas na Tabela 1.

Os níveis de adubação PK foram utilizados conforme a tabela de recomenda-
ções de adubação para soja do Estado do Paraná, (Muzilli et aI. 1977). A cultivar
utilizada nos experimentos foi a 'Paraná'. Em Guarapuava, devido às baixas produ-
ções obtidas em 1977/78, os tratamentos foram reestudados, sendo que as parcelas
foram subdivididas em duas subparcelas em 1978/1979. Uma recebeu a adubação
PK recomendada (100 kg de P205 lha. como supertriplo, e SO kg de K20/ha com
KCI) e a outra recebeu 200 kg de P20s/ha, com o supertriplo aplicado a lanço e
incorporado, seguido de SO kg de K20 no sulco de semeadura. Em 1979/80 não
foram adubadas com fosfato as subparcelas que receberam este fertilizante aplicado
a lanço, uniformizando-se, em todas as subparcelas, a dose de fósforo acumulada no
decorrer do período.

TABELA 1. Análise qulmica inicial.

Solo pH AQ3+ Ca2+ Mg2+

e.mg/100

0,8 1.49 0,61
1.7 0,27 0,13

c p

% ppm

LRd
LBd

4,5
4,5

0,22
0,14

1,75
2,42

8,2
0,09
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As análises e interpretação dos resultados de produção foram feitas com a mé-
dia dos dados de 1978/79 e 1979/80. Nas considerações de natureza econômica a
soja foi valorizada em Cr$ 15,00/kg e o calcário com um custo anual de
Cr$ 827,00/t.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em Guarapuava, a calagem recomendada pelo método de AI x 2 não foi
suficiente para a redução do AI a níveis considerados não tóxicos, isto é, abaixo de
0,5 e.mg/lOO g T.F.S.A., porém o método SMP foi capaz desta redução, embora
não registrasse vantagens na produção (Fig. 1).

Evidenciou-se também que a adubação fosfatada, incorporada a lanço, em
1978/79, além de permitir redução na quantidade de corretivo, elevou os níveis
de produção em todos os tratamentos, sem ônus adicional, isto é, o efeito se deve
unicamente à forma de aplicação do fósforo. Este efeito pode ser de relevante im-
portância para as cultivares de trigo em uso na região, considerando-se que elas não
têm bom comportamento em condições de calagens pesadas.

As máximas eficiências econômicas obtidas foram:

a. 3,71t de Caf'o , lha, quando se incorporou fosfato a lanço, sendo que esta
dose aproximou-se muito daquela recomendada pelo método AI x 2;

b. 6,2 t de Caf'o , lha, quando somente se fez a adubação no sulco de semea-
dura.

Em Campo Mourão, os resultados experimentais, expressos na Fig. 2, compro-
varam a eficiência do método Al x 2 para redução do alumínio abaixo do nível tó-
xico, porém a eliminação total do alumínio trocável só ocorreu com calagem mais
intensa que a recomendada pelo método SMP, devendo-se considerar que não houve
vantagens na produção. Neste experimento, a dose da máxima eficiência econômica
superou a quantidade recomendada pelo método AI x 2.

Os gráficos da Fig. 3 ressaltam os efeitos do calcário dolomitico, baixando os
valores da relação Ca/Mg do solo nos dois locais estudados. Este declínio na relação
é motivado pela própria relação Ca/Mg do calcário usado, que é, aproximadamente,
de 1:1 e, conseqüentemente, modificou a relação original mais elevada do solo.

AG RADECIMENTOS

Agradecemos à CAMIG-Guarapuava e à Estação Experimental da COAMO -
Campo Mourão, pelo empréstimo da área experimental e pelos serviços prestados.

620



-. y = 1687+= 104,69 x - 3,99 x2;
R2 = 0,97

--O y = 2560 [1 _ 10-0,2419 (X + 2,7802)]

2.800 R2= 0,90

O A. corretiva Q
MEE = 3.7~ _ - - - -- -,0 O O2.400 ;' A manutenção

/ •/
I
I

2.000
ro
~
C>.><

o
'''' 1 .6 00U.
::l-o
oct

AQx 2 S.M.P.
~ I \

J I I
I3,4 I 17 ,2

O 3 6 9 12 15 18

CaCo3 (t/ha)

1 ,7 0,9 0,4 0,2 0,2 0,0

AQ (e.mg/100 9 T.F.S.A.)

FIG. 1. Efeito de niveis de calagem na produção de soja, empregando-se adubação fosfatada de
manutenção e corretiva, e comparação entre métodos de determinação da quantidade
de calcário, em um 5010 LBd de Guarapuava, PR, médias de dois anos. EMBRAPA-
CNPSoja. Londrina, PR. 1981.
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minação da quantidade de calcllrio em um solo LRd de Campo Mourão, PR, médias de
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EFEITO DE VÁRIOS MICRONUTRIENTES NA CULTURA
DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL),

CV. UFV-1, NUM SOLO SOB VEGETAÇÃO DE CERRADO

S. Buzetti '
A.O. Mauro"

J.T.D. Vargas'

RESUMO - O presente ensaio foi conduzido na área experimental do "campus" de
Ilha Solteira, no Município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, durante o
ano agrícola de 1979/80, em um Latossolo Vermelho -Escuro, fase argilosa. Teve
como objetivo estudar os efeitos dos micronutrientes (Zn, Mo, B, eu, Mn, Fe) na
cultura de soja (Glycine max (L.) Merrill), cv. UFV-1, em um solo sob vegetação
de cerrado. Foram analisadas as seguintes características: altura de inserção da pri-
meira vagem, altura de plantas e produção de grãos.

O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, constando
de nove tratamentos e quatro repetições, utilizando-se a técnica da diagnose por
subtração.

, Professor Auxiliar de Ensino do Departamento de Solos e Adubos da Universidade Estadual
Paulista (UNESP) - "Carnpus" de Ilha Solteira, Caixa Postal 31, CEP 15378 - Ilha Solteira,
SP.

2 Professor Auxiliar de Ensino do Departamento de Agricultura da UNESP - "Carnpus " de
Ilha Solteira - Ilha Solteira, SP.
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Os resultados indicaram que há uma diminuição na produção de grãos quando
há omissão de Zn ou Mo.

EFFECT OF MICRONUTRIENT FERTILlZATION ON SOYBEAN
CV. UFV-1 IN A 'CERRADO' SOIL

ABSTRACT - The present essay, was carried out during the agricultural year of
1979/80 in the experimental farm of the UNESP - Ilha Solteira, in the town of
Selvíria, State of Mato Grosso do Sul, in a soil under cerrado vegetation classified
as Dark-Red Latosol, claying phase, in order to evaluate the effect of micronutri-
ents (Zn, Mo, B, Cu, Mn, Fel, on the following characteristics of the UFV-1
soybean variety: grain production, height of the plants and height of the first podo

The experimental design was randomized blocks with four replications and
nine treatments, using the subtraction diagnosis technique.

The results showed that a reduction in the grain production occurred when
Zn or Mo are omitted.

INTRODUÇÃO

Freitas et al. (1959) obtiveram respostas das culturas em solos sob vegetação
de cerrado, testando calcário dolomítico, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre,
zinco e molibdênio.

Miyasaka et alo (1966) não obtiveram resultados com a aplicação de zinco,
cobre, boro e molibdênio, em um solo pobre de ltararé.

Mascarenhas et al. (1967), testando o enxofre e vários micronutrientes (Zn,
eu, B, Mn, Fe, Mo), em um Latossolo Roxo, com vegetação de cerrado, verificaram
que as respostas aos micronutrientes foram pequenas e não significativas.

Valadares (1974) concluiu que não é necessário a adubação da soja com mi-
cronutrientes, quando feita a correção e adubação adequadas.

Vilela et alo (1978) observaram resposta da soja a doses crescentes de zinco,
em um Latossolo Vermelho-Escuro, decorrente do efeito residual. Verificou-se
que houve aumento significativo de rendimento até a dose de 9 kg de Zn/ha.

Tendo em vista esses resultados contraditórios, procurou-se verificar a via-
bilidade ou não do uso de micronutrientes, para a cultura da soja, num solo sob
vegetação de cerrado.
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MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi conduzido na área experimental do "carnpus" de Ilha
Solteira - UNESP, no Município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, num
Latossolo Vermelho-Escuro, fase argilosa, com as características químicas confor-
me a Tabela 1, durante o ano agrícola de 1979/80.

o delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, constando
de nove tratamentos e quatro repetições, utilizando-se a técnica da diagnose por
subtração, que diferenciou os tratamentos. As doses de fosfato e potássio foram,
respectivamente, 90 kg/ha de P 2 Os (superfosfato simples) e 60 kg/ha de K

2
O

(cloreto de potássio), exceto para o tratamento um, que não recebeu adubação.
As sementes foram previamente inoculadas e os micronutrientes foram adiciona-
dos nas doses estipuladas na Tabela 2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelos dados obtidos, verificados na Tabela 2, com relação à altura de inser-
ção da primeira vagem e altura de plantas, não foi detectado efeito significativo
dos micronutrientes.

Em relação à produção de grãos, verifica-se, pela Tabela 2, que o efeito do
zinco e molibdênio, ausentes no tratamento quatro e cinco, respectivamente,
conferiu-lhes uma menor produção. Esses tratamentos diferiram estatisticamen-
te da testemunha (T 2). Esse resultado confirma os obtidos por Vilela et al. (1978),
que observaram um aumento significativo na produção de grãos, com o uso de
zinco; também Abrão et ai. (1975) verificaram um aumento no rendimento de
grãos, com o uso de molibdênio.

TABELA 1. Análise química do solo, na época do plantio, do ensaio "Efeito de vários micro-
nutrientes na cultura da soja (G/ycine max (L.) Merrill), cv. UFV-1, num solo sob
vegetação de cerrado". Ilha Solteira, 1979/80.

p K Ca2++I\J1'l'l.+ A13+

pH %C
ppm e.mg/100 (Tl1 de solo

5,3 1,0 2 36 3,2 0,1
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TABELA 2. Altura de inserção da primeira vagem (média de 20 plantas), altura de plantas (média de 20 plantas) e produção de grãos de
soja, em função da adubação, do ensaio "Efeito de vários micronutrientes na cultura da soja (Glvcíne max (L.) Merrill), cv.
UFV·1, num solo sob vegetação de cerrado". Ilha Solteira, 1979/80.

Zn Mo B Cu Mn Fe Altura de inserção Altura de Produção de
Tratamentos kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha da primeira vagem plantas grãos

(em) (em) (kg/ha)

01 7,50 b 30,80 b 712,00 c
02 10,25 a 40,45 a 1.903,00 b
03 6,0 0,4 1,2 4,0 6,0 8,0 11,75 a 41,20 a 2.185,00a
04 0,4 1,2 4,0 6,0 8,0 11,00 a 40,10 a 1.928,00 b
05 6,0 1,2 4,0 6,0 8,0 11,00 a 39,95 a 1.954,00 b
06 6,0 0,4 4,0 6,0 8,0 10,75 a 42,00 a 2.320,00 a
07 6,0 0,4 1,2 6,0 8,0 11,50 a 42,00 a 2.190,00 a
08 6,0 0,4 1,2 4,0 8,0 11,00 a 41,45 a 2.235,00 a
09 6,0 0,4 1,2 4,0 6,0 11,00 a 41,45 a 2.241,00 a

F. Trat. 6,91 ** 12,76 ** 107,98 **
C.V.(%) 4,90 4,90 4,84
D.M.S. (%) 4,70 4,70 228,42

Obs.: Médias seguidas pela mesma letra em uma mesma coluna não diferem entre si ao n Ivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
Significativo ao nível de 1% deprobab+lidade.
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CONCLUSÕES

Os resultados indicaram que a planta responde à adubação com zinco e mo-
libdênio neste solo em estudo.
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EFEITOS DE DOSES, MODO DE APLlCAÇAO
E GRANULOMETRIA DE UM ADUBO FORMULADO

NA CULTURA DA SOJA

C.A. Hosolern'
J. Nakaqawa'

N.J_ Junqueira?

RESUMO - Foi conduzido um experimento em condições de campo, com o objeti-
vo de estudar os efeitos das doses de O, 200 e 400 kg/ha da fórmula 3-30-9 na cul-
tura da soja, quando aplicadas em área total com incorporação ou no sulco de se-
meadura, na forma granulada ou em pó. O ensaio foi instalado em um Latossolo
Vermelho-Escuro, fase arenosa em primeiro ano de cultivo com soja.

Os resultados mostraram resposta linear da soja às doses de adubo aplicadas
quando se analisou a produção de grãos, que foi uma função dos efeitos no núme-
ro de vagens e número de grãos produzidos por planta. Não houve modificação.

1 Eng9 Agr9, Professor do Departamento de Agricultura e Silvicultura-Faculdade de Ciências
Agronômicas!UNESP, Campus de Botucatu, 18600 - Botucatu, SP. Com bolsa do CNPq.

2 Eng9 Agr9, MANAH S.A., São Paulo, SP.
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significativa no número de grãos por vagem. A altura da planta e a altura da inser-
ção da primeira vagem aumentaram também significativamente com as doses de
adubo. Houve ainda uma redução estatisticamente significativa no stand da cultu-
ra determinado na época da colheita, em função das doses aplicadas. Não foram
observados efeitos significativos da granulometria ou do modo de aplicação do
adubo em qualquer dos parâmetros estudados.

EFFECT OF LEVEL, DISTRIBUTION AND GRANULOMETRY
OF A FORMULATED FERTILlZER ON SOYBEAN

ABSTRACT - A field experiment was carried out on a Dark Red Latosol (Ioamy
sand) to study the effect of O, 200 and 400 kg/ha of the formula 3-30-9 on soybean
culture. The fertilizer was broadcasted and incorporated or applied in the furrows,
in granulated or powder formo

The results showed up a linear response of soybean culture to fertilizer rates,
as a consequence of the increasing in pod and grain number per plant. There was an
increase in plant size and first pod height as a function of fertilizer dosis, and a
decrease in the stand. It was not detected any effect of particle size and way of
application of the fertilizer on studied plant characteristics.

INTRODUÇÃO

Os adubos granulados oferecem algumas vantagens em relação ao pó, princi-
palmente devido a problemas de manuseio destes. Quanto à eficiência, Kilmer &
Webb (1968) relatam que os adubos granulados, quando contêm elementos alta-
mente solúveis, apresentam vantagens em relação ao pó quanto à eficiência, ocor-
rendo o contrário quando os nutrientes estão em forma menos solúvel. O mesmo
autor relata ainda que foi observada uma interação entre solubilidade e tamanho
dos grânulos em ensaios de curta duração, mas as diferenças observadas diminuíram
ou mesmo desapareceram quando se analisou a produção final da planta. Resultado
semelhante foi obtido por Rosolem et al. (1981), com a cultura do milho.

Williams (1970) observou que o superfosfato triplo aplicado na form •. de
grânulos apresentou melhor resultado do que quando foi aplicado na forma de pó,
em um solo com alta capacidade de fixação de fósforo. O autor relata que a eficiên-
cia relativa de fósforo granulado depende, além da capacidade de fixação do solo,
do teor do nutriente e do sistema radicular da planta. Os resultados obtidos por
Korndorfer et aI. (1979), de fato demonstram uma superioridade. do superfosfato
triplo granulado em relação ao pó, mas estes autores demonstraram ainda que a uti-
lização do fosfato com grânulos grandes (retido em peneira de 9 malhas/polegada)
é menos eficiente do que com grânulos de tamanho médio. Entretanto, é convenien-
te ressaltar que as plantas deste ensaio foram colhidas com apenas 33 dias.
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Rosolem (1980), por outro lado, demonstrou que ainda existe certa contro-
vérsia com relação à melhor localização para o adubo fosfatado, e mesmo de adubos
formulados.

Como a eficiência de um adubo granulado depende da fixação do fósforo e a
localização do adubo em sulcos ou incorporado em área total modifica a superfície
de contato do adubo com o solo, conduziu-se o presente trabalho, onde foram estu-
dados os efeitos de um adubo formulado, granulado ou em pó, aplicado em área
total com incorporação ou em sulcos, na produção da soja, em condição de primei-
ro cultivo com a leguminosa na área.

MATERIAL E MÉTODOS

o ensaio foi instalado na Estação Experimental São Manuel, Estado de São
Paulo, em solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro, fase arenosa, que
apresentou o seguinte resultado de análise química: pH 5,5, 0,72% de M.O., 2,9
e.mg de H+; 0,3 e.mg de Al3+; 0,13 e.mg de K+; 0,08 e.mg de POr; 0,88 e.mg de
Ca 2+e 0,22 e.mg de Mg2+por 100 g de TFSA.

Na primeira quinzena de outubro de 1979 o solo recebeu calagem da ordem
de 2.000 kg de calcário dolomítico por hectare, e a soja Cv. UFV-l foi semeada em
18 de dezembro de 1979, ocorrendo a emergência das plantas entre 23 e 28 do mes-
mo mês.

Os tratamentos constaram da aplicação de O, 200 e 400 kg/ha da fórmula
3-30-9 em pó ou granulada, aplicada em área total com incorporação ou no sulco
de semeadura, abaixo e ao lado das sementes.

As parcelas constaram de 5 linhas de 5,0 m de comprimento, espaçadas de
0,50 m, e na colheita foram desprezadas as linhas laterais e 0,50 m das extremi-
dades nas linhas úteis de cada parcela. Os tratamentos foram dispostos em blocos
casualizados, constituindo um fatorial 3 x 2 x 2, com 3 repetições.

Como as sementes não foram inoculadas, nos dias 16/01/80 e 05/02/80
foram realizadas adubações em cobertura com nitrocálcio, aplicando-se 27 kg de
N/ha de cada vez, em todas as parcelas.

A colheita foi efetuada no dia 20/05/1980.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As condições pluviométricas durante o desenvolvimento das plantas foram
boas, tanto em quantidade como em distribuição, desta maneira não houve restri-
ções ao bom crescimento das plantas.
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As respostas da soja à adubação neste solo foram muito marcantes, pois aos
20 dias da emergência das plantas já se notava diferença no desenvolvimento vegeta-
tivo em função das doses de adubo empregadas, diferença que se manteve até o final
do ciclo, conforme pode ser visto na Fig. 1.

No presente trabalho não se notou diferenças entre a fórmula granulada ou
em pó no início do desenvolvimento da cultura, conforme relato de Kilmer & Webb
(1968) e Rosolem et al. (1981).

Pela Fig. 1. pode-se ver que, embora tenha ocorrido grande resposta ao adubo
aplicado, não foram detectadas diferenças entre a formulação em pó e granulada, ou
entre as maneiras de aplicação do adubo. Resultado comparável foi obtido por Sou-

za et al. (1979a) quando estudou o efeito do superfosfato simples em um solo rico
em fósforo. Entretanto Souza et al. (1979b), trabalhando em um solo pobre em fós-
foro, onde testou doses da fórmula 4-37-11, notou melhor efeito na aplicação em
sulcos. Estes fatos levam a inferir que, quando o teor de fósforo do solo está médio
ou alto, embora possa haver resposta à adubação, esta independe do modo de apli-
cação do adubo, uma vez que os teores de potássio nas três condições estavam aci-
ma dos níveis críticos para a soja.

Por outro lado, existem indicações na literatura (Ham et alo 1973) que sob
condições de boa precipitação, como o caso presente, a resposta à adubação seria
melhor com o adubo colocado em sulcos. Isto não ocorreu provavelmente em fun-
ção do poder de fixação do fósforo estar pelo menos parcialmente satisfeito, o que
pode-se inferir do teor encontrado na análise e da textura do mesmo.

Ainda na Fig. 1 pode-se notar que o efeito da adubação na produção da soja
ocorreu em função do número de vagens por planta, aliado a um aumento do nú-
mero de grãos por vagem. O aumento do número de grãos por vagem pode ser dedu-
zido da diferença entre os coeficientes angulares das retas relativas a número de
grãos por planta e número de vagens por planta, embora não tenha sido detectada
diferença significativa para este parâmetro.

Na Fig. 2 nota-se que ocorreu uma diminuição do stand da cultura com as
maiores doses de adubo, o que poderia ser explicado levando-se em consideração
que na testemunha, como as plantas cresceram menos (Fig. 2), houve menor con-
corrência por luz, permitindo uma maior sobrevivência. Pode-se ainda ver na Fig. 2
que a inserção da primeira vagem das plantas adubadas foi mais alta do que nas
não-adubadas. Este fato ocorreu em função de um maior crescimento geral das plan-
tas adubadas, como conseqüência da própria adubação e de maior. concorrência por
luz.
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EFEITOS DE FONTES DE FOSFATOS NATURAIS BRASILEIROS,
EM DI FERENTES NIVEIS DE FOSFORO,

SOBRE O RENDIMENTO DA SOJA

J.B. Palhano!
G.J. Sfredo '
R.J. Campo!

C.M. Borkert '
O.S. Cordeiro '

RESUMO - Foi instalado um experimento, em Latossolo Bruno Distrófico, em
1977/78, no município de Guarapuava, PR, com o objetivo de verificar a viabilida-
de técnica e econômica do uso de fosfatos de rocha para aplicação direta no solo,
como fertilizante para a soja.

Os fosfatos (superfosfato triplo, Patos de Minas, Araxã, Olinda, Termofosfato
IPT e Catalão) e os níveis O, 150, 300 e 600 kg P2 Os total/ha foram dispostos em
fatorial, constituindo-se nas parcelas. Em subparcelas, estudou-se o efeito residual e
o efeito residual mais manutenção de 100 kg P2 O)ha com superfosfato triplo. A
cultivar utilizada foi a Paraná.

No primeiro ano, destacou-se o superfosfato triplo, como era esperado. Das
fontes naturais, destacaram-se Olinda e o Termofosfato, com eficiências acima de
75% em relação ao superfosfato triplo. O Araxá e o Patos de Minas ficaram pouco
acima de 60% de eficiência. No terceiro ano, o Olinda e o superfosfato triplo já se
igualaram em eficiência. Na média de dois anos (1977/78 e 1979/80), os fosfatos
Patos de Minas, Olinda e Termofosfato tiveram eficiência acima de 80% e o Araxá
70%. Os dados sugerem, portanto, a possibilidade de utilização de fosfatos naturais
como correção, com doses anuais de manutenção com fosfatos solúveis. O fosfato
de Catalão se mostrou inerte até o presente.

EFFECT OF SOURCES ANO LEVELS OF PHOSPHATES
QN AVAILABILlTY OF PHOSPHORUS ANO SOYBEAN YIELO

ABSTRACT - A field experiment was carried out in a Haplohumox soil from Gua-
rapuava Region, PR, in 1977/78, to verify the technical and economical viability
of using rock phosphates as fertilizers for soybean.

1 Eng? Agr?, Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) . EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100 - Londrina, PR.

2 Eng9 Agr9, Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual - UEPAE Pelotas-

EMBRAPA, Caixa Postal 553, CEP 96100 - Pelotas, RS.
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The following phosphates (Triple superphosphate, Patos de Minas, Araxá,
Olinda, Termofosfato IPT and Catalão) and the levels O, 150, 300 and 600 kg
P20s/ha represent the plots of a fatorial experimento The subplots were used to
study the residual effect in comparison with 100 kg P2 05 lha.

Paraná variety was used in this experiment, and in the 1st year triple super-
phosphate was the best, followed by Olinda and Termofosfato with 75% effective-
ness while Araxá and Patos de Minas were just a little over 60%.

Olinda and Triple superphosphate had the same effectiveness in the 3rd year,
and the average of two years showed that Patos de Minas, Olinda and Termofosfato
had an efficiences above 80% and Araxá above 70%.

These results show that rock phosphate may be used with annual super-
phosphate addition in the row. Catalão phosphate did not show any reaction in
the soil.

INTRODUÇÃO

Até o presente momento, ainda não se chegou a um consenso geral no âmbito
dos pesquisadores quanto ao emprego de fosfato natural em culturas anuais, como o
caso da soja. Os principais aspectos que são questionados dizem respeito à morosi-
dade de reação destes fosfatos nos solos, o que fatalmente causaria desinteresse
numa expectativa econômica mais imediata. Braga et a!. (1980) trabalharam com
uma série de fosfatos naturais, entre eles o Patos de Minas, Araxá e Catalão, sendo
que seus resultados evidenciaram a inatividade destes fosfatos, o que é discordante
dos resultados de Borkert et alo(1979) quanto às duas primeiras fontes.

Cordeiro et alo (1979), ao testarem o fosfato de Patos de Minas e o fosfato de
Gafsa em comparação ao superfosfato triplo aplicados na cultura da soja, verifica-
ram que a apatita foi a menos eficiente das fontes. Outros pesquisadores, como Si-
queira et alo (1974); Abrão (1975) e Goepfert et a!. (1976 e 1977) testaram vários
fosfatos de rocha sendo que os fosfatos de Araxá, Jacupiranga e Alvorada propor-
cionaram menores produções que os fosfatos de Gafsa e Renânia.

Algumas alusões também têm sido feitas, quanto a possíveis mudanças que o
uso consagrado de fosfatos naturais traria nos moldes atuais de avaliação e interpre-
tação do fósforo no solo. Van Raij (1978) observa a possibilidade de restrição no
uso de extratores ácidos no Brasil (com possível exceção ao Bray 1), por dissolve-
rem a apatita dos fosfatos naturais.

Considerando-se a forma mais lenta com que os fosfatos naturais reagem no
solo, julgou-se importante dar continuidade ao trabalho com fosfatos naturais,
iniciados em 1977, e cujos resultados foram descritos por Borkert et a!. (1979).
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MATERIAL E M~TODOS

o experimento foi iniciado em 1977. O presente trabalho trata da comple-
mentação e continuidade da primeira etapa dos resultados relatados por Borkert
et al. (1979).

Os tratamentos foram arranjados em fatorial 6 x 4, usando delineamento em
blocos casualizados, com parcelas subdivididas (4,8 m x 5,0 m), para estudar o
efeito residual do fosfato, aplicado a lanço e incorporado ao solo, e o residual acres-
cido da manutenção com 100 kg de P2 Os (superfosfato triplo), aplicado na linha de
semeadura. Neste esquema estudaram-se as seguintes fontes: fosfato de Patos de Mi-
nas, de Araxá, de Olinda, termofosfato IPT e superfosfato triplo. As dosagens esco-
lhidas de O, 150, 300 e 600 kg de P2 Os total/ha foram aplicadas num Latossolo
Bruno, no município de Guarapuava, no Estado do Paraná, em área, cuja análise
química está apresentada na Tabela 1. Como planta indicadora foi utilizada a culti-
var Paraná.

A maioria dos fosfatos naturais empregados no ensaio foram fornecidos pelo
projeto "Pesquisas Agronômicas com Rochas Fosfatadas" do convênio EMBRAPAj
FINEP.

O fosfato de Patos de Minas foi fornecido pela Companhia Riograndense de
Adubos (CRA). Algumas características dos fosfatos testados são apresentadas a
seguir:

a. fosfato de Patos de Minas: fosfato com 21 % de P O total, dos quais 5,82%
2 5

de P2 Os solúveis em ácido cítrico a 2%1: 100 (CRA 1976);

b. fosfato de Olinda: fosfato com 26% de P O total, dos quais 5,1 % de P O
2 5 2 5

solúveis em ácido cítrico a 2% 1: 100 (Departamento de Solos - UFRS
1977);

c. fosfato de Araxá: fosfato com 37% de P O total, dos quais 4,6% de P O
2 5 2 5

solúveis em ácido cítrico a 2% 1: 100 (Departamento de Solos - UFRS
1977);

TABELA 1. Análise do solo inicial, da área experimental. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR,
1981.

e.mg/l00 (rnt} de solo
p

pH % AI 3+ C%
A13+ Ca 3+ Mg2+ K+ ppm

5,0 0,68 1,36 1,06 0,18 20,7 2,43 0,2
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d. fosfato de Catalão: metago - fosfato com 38% de P 2 Os total, dos quais
3,0% de P 2 Os solúveis em ácido cítrico a 2% 1: 100 (Departamento de So-
los - UFRS 1977);

e. termofosfato I.P.T.: fosfato com 25% de P 2 Os total, dos quais 8,2% de
P2 O 5 solúveis em ácido cítrico a 2% 1: 100 (Departamento de Solos -
UFRS 1977).

Foram feitas avaliações através dos pesos da produção de grãos apenas dos
anos agrícolas de 1977/78 e 1979/80, pois a produção de 1978/79 foi severamente
prejudicada pela seca que comprometeu o aproveitamento dos resultados nesse
ano. Para as avaliações de ordem econômica considerou-se o prazo de dois anos
para reembolso dos custos do P2 Os compreendendo uma parcela por ano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da Tabela 2 e da Fig. 1 mostram os efeitos de níveis de fosfata-
gem com e sem a manutenção de 100 kg de P O (SFT), evidenciando a suprema-

2 5
cia do superfosfato triplo e da fosforita de Olinda. O fosfato de Catalão continua
se identificando como o menos rotativo das fontes.

TABELA 2. Efeito de diversos nfveis de fosfatagem mais uma manutenção de 100 kg/ha de
superfosfato triplo, de seis fontes de fosfatos naturais no rendimento de grãos da
soja. Média de três repetições e dois anos (1977178 e 1979/801. Solos de Guara-
puava, PR. CNPSo-EMBRAPA, Londrina, PR, 1981_

Rendimento de grãos (kg/hal

Fonte de Níveis de fosfatagem (kg de P205/hal

fósforo
O 150 300 600

sIm a c/m b sIm c/m sIm c/m sIm c/m

Patos de Minas 1.012 1.693 1.449 1.978 1.815 2.311 1.915 2.344
Araxá 1.091 1.699 1.069 1.719 1.580 2.168 1.685 2.068
Olinda 1.125 1.682 1.670 2.047 2.061 2.422 2.366 2.454
Catalão 986 1.780 1.335 1.770 1.186 1.736 1.270 1.716
Superfosfato triplo 1.206 1.693 1.823 2.096 2.370 2.569 .2.804 2.851
Termofosfato IPT 1.121 1.861 1.403 1.978 1.618 2.155 2.006 2.531

as/m = somente fosfatagem
bs/m = com adubação de manutenção no sulco, de 100 kg de P2°5 com superfosfato triplo.
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FIG.1. Efeitos estimados de fósforo aplicado a lanço e incorporado ao solo, em kg de P20s
total/ha, de seis fontes fosfatadas, no rendimento de grãos de soja (kg/ha), sem e com
manutenção de 100 kg de P20s/ha, na forma de superfosfato triplo, no sulco de se-
meadura. Solos de Guarapuava, PR, EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. Média de dois
anos (1977/78 e 1979/80)_

o solo em questão é deficiente em fósforo disponível e permitiu a determi-
nação das funções de produção em todas as fontes com excessão do fosfato Cata-
lão, Tabela 3.

Ao se observarem os dois primeiros segmentos da Tabela 4, percebe-se que a
adubação de manutenção melhorou a eficiência dos fosfatos naturais em relação
ao fosfato solúvel. O último segmento desta mesma Tabela demonstra que, na do-
se mais elevada do superfosfato triplo e da fosforita de Olinda, foi mínima a contri-
buição devida aos 100 kg P 2 O 5 lha como manu tenção, o que mostra que o solo esta-
va com suprimento adequado de P para a planta; o mesmo, porém-não ocorreu na
última dose das demais fontes.

Os resultados contidos na Fig. 2 definem os limites de fósforo no solo quando
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somente se usou superfosfato triplo incorporado no primeiro ano: baixo até 4 pprn
P, médio entre 4 a 6 ppm e alto acima de 6 ppm.

Na Fig. 3, pode-se observar as máximas eficiências das adubações a lanço com
e sem manutenção no sulco de semeadura, caracterizando a intensa compensação
econômica decorrente da adubação fosfatada.

TABELA 3. Função de produção, coeficientes de determinação (R2) e máxima eficiência técni-
ca (MET), com e sem manutenção de 100 kg de P20s solúvel no sulco. Média de
dois anos (1977/78 e 1979/80). Solos de Guarapuava, PR, CNPSo-EMBRAPA.
Londrina, PR, 1981.

Fontes fosfatadas Funções de produção R2 %

Com manutenção
Patos de Minas y = 1672 + 2,85 P - 0,0029 p2 98
Araxá y = 1727 + 0,71 P 58
Olinda y = 1662 + 3,47 P - 0,0036 p2 98
Catalão y = 1751
Super triplo y = 1669 + 3,70 P _ 0,0029 p2 99
Termofosfato IPT y = 1833 + 1,14 P 99

Sem manutenção
Patos de Minas y = 1001 + 3,75 P 0,0037 p2 100
Araxá y = 1061 + 1,12 P 79
Olinda y = 1125 + 4,17 P 0,0035 p2 100
Catalão y = 1194
Super triplo y = 1194 + 4,99 P _ 0,0038 p2 99
Termofosfato IPT y = 1156 + 1,45 P 99

MET

491

482

638

507

596

657
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TABELA 4. Valores estimados da produção de grãos de soja em função das fontes e das doses de fósforo e eficiências relativas (E.R.I dos
fosfatos naturais comparados ao solúvel. Médias de dois anos (1977178 e 1979/801. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR, 1981.

P
2
0

S
aplicados a lanço (fosfatageml + 100 kg P

2
0

S
no sulco (manutenção)

Super triplo Araxá Olinda Termo.IPT Patos de Minas
kg de

P Olha kg/ha kg/ha E.R. kg/ha E.R. kg/ha E.R. kg/ha E.R.
2 5

% % % %

O 1.669 1.727 1.662 1.833 1.672
150 2.159 1.834 84,9 2.102 97,4 2.004 92,8 2.035 94,3
300 2.521 1.940 77,0 2.381 94,4 2.174 86,2 2.269 90,0
600 2.858 2.153 75,3 2.460 86,1 2.516 88,0 2.350 82,2

Médias % 79,1 92,6 89,0 88,0

P2°5 apl icados a lanço (fosfatagem)

O 1.194 1.061 1.125 1.156 1.001
150 1.856 1.230 66,3 1.671 90,0 1.374 74,0 1.480 79,7
300 2.346 1.398 59,6 2.060 87,7 1.591 67,8 1.793 76,4
600 2.808 1.735 61,8 2.366 84,3 2.026 72,2 1.921 68,4

62,6 87,4 71,3 74,8

Diferenças de produção devido à aplicação de 100 kg de P2°5 no sulco

O 475 666 537 677 671
150 303 604 431 630 555
300 175 542 321 583 476
600 50 418 94 490 429

s
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FIG.2. Correlação entre os teores de f6sforo do solo ap6s a incorporação do superfosfato trio
pio, com a produção relativa de grãosde soja, médias de dois anos. EMBRAPA-CNPSo.
Londrina, PR, 1981.
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de dois anos. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

643



REFERÊNCIAS

ABRÃO, J.R. Efeito da aplicação de fósforo de diferentes fontes fosfatadas sobre a produção
de soja. In: REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA DE SOJA, 3, Porto Alegre, RS,
1975. Contribuição da FECOTRIGO à 3. Reunião Conjunta de Pesquisa de Soja RS/
se. Porto Alegre, 1975. p.74-6.

BORKERT, C.M.; CORDEIRO, O.S.; SFREDO, G.J.; PALHANO, J.B. & DITTRICH, R.C.
Efeito de diversas doses de fósforo de diferentes fosfatos brasileiros na produção de soja,
em condições de primeiro cultivo. Londrina, s.ed., 1978. n.p , Trabalho apresentado no
I Seminário Nacional de Pesquisade Soja, Londrina, PR, 1978.

BRAGA, N.R.; MASCARENHAS, H.A.A.; FEITOSA, C,T.; HIROSE, R. & VAN RAIJ, B.
Efeito de fosfatos sobre o crescimento e produção de soja. R. bras. Cio Solo, 4:36-9,
1980.

CORDEIRO, D.S.; POTTKER, O.; BORKERT, C.M.; SFREDO, G.J.; MESQUITA, A.N.;
DITTRICH, R.C. & PALHANO, J.B. Efeito de níveis e fontes de fósforo na produção e
no rendimento econômico da soja na região de Dourados, MS. R. bras. Cio Solo, 3:
100-5,1979.

GOEPFERT, C.F.; HILGERT, E.; GONÇALVES, H.; MOURA, R.L.; TEOESCO, A. & SALlM,
O. Avaliação da eficiência de cinco adubos fosfatados em três solos ácidos do Rio Grande
do Sul. Agron. sulriogr., 12: 179-88,1976.

GOEPFERT, C.F.; MOURA, R.L. & BAPTISTA, J.C. Informe preliminar sobre o efeito resi-
dual do superfosfato triplo, escória-de-Thomas e fosfato de Gafsa aplicados em seisdoses
de P20S' sobre a cultura de soja Glycine max (L.) Merrill em solo São Borja. In: REU-
NIÃO ANUAL CONJUNTA DE PESQUISA DE SOJA, 4, Pelotas, RS, 1977.

SIQUEIRA, O.J.F.; KOCHHANN, R.A.; BORKERT, C.M. & MARTINI, J.A. Competição entre
tipos de adubos fosfatados e seusefeitos sobre aspropriedades do solo e o rendimento das
culturas na sucessão trigo e soja. In: REUNIf,O CONJUNTA DE PESQUISA DE SOJA
RS/SC, 2, Porto Alegre, RS, 1974.

VAN RAIJ, B. Seleção de métodos de laboratório para avaliar a disponibilidade de fósforo em
solos. R. bras. CioSolo, 2: 1-9,1978.

644



EFEITOS DA INTERAÇAo SOJA-SOLO
SOBRE O COMPORTAMENTO DE FOSFATOS NATURAIS

R.J. Campo!
E.G. Loures'

J.T.L. Thiébaut!
J.M. Braga2

RESUMO - Em ensaio conduzido em casa de vegetação, plantas de soja (Glycine
max (L.) Merrill) cv. UFV-l foram cultivadas em três tipos de solo de cerrado, com
e sem calagem. O objetivo foi estudar o efeito da interação soja-solo sobre o com-
portamento dos fosfatos naturais de Araxá, Patos de Minas e Tapira. O experimento
foi disposto num esquema fatorial (3 x 2 x 3) inteiramente ao acaso, para os fatores
solo, calagem e fosfatos naturais, em três repetições.

Verificou-se que o número de bactérias, de fungos e de actinornicetos, o peso
matéria seca, o fósforo absorvido, acumulado e o disponível no solo variaram para
os três solos, na presença ou ausência do calcário. Em geral, houve uma superiorida-
de do fosfato de Araxá em relação aos de Patos de Minas e Tapira.

INTERACTION EFFECTS OF SOYBEAN PLANT-SOIL
ON THE ROCK PHOSPHATES

ABSTRACT - In a greenhouse study, soybean iGlvcine max (L.) Merrill) cv. UFV-'
where grown in three types of "Cerrado" soils, with and without lime. The purpose
of this study was to determine the effects of the soil-soybean interaction on the
response of three natural phosphates: Araxá, Patos de Minas and Tapira. The
experimental design was a completely randomized factorial 3 x 2 x 3 with three
replications. The results indicated that the number of bacterial, fungi and acticomy-
cites, the dry matter accumulation and the phosphorus absorved, accumulated and
available in the soil varied in the three soils with and without lime. In general, the
data indicated a better response of Araxá, over Tapira and Patos de Minas natural
phosphates.

INTRODUÇÃO

A expansão da soja para áreas sob cerrado tem aumentado gradativamente,
embora limitada pela baixa fertilidade desses solos. Nos solos de cerrado, normal-
mente existe acidez acentuada, o que condiciona a presença de altas percentagens

! Eng'? Agr'?, Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPSo-EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 861 ao, Londrina, PR.

2 Professor da Universidade Federal de Viçosa, UFV, CEP 36570, Viçosa, MG.
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de AI no complexo de troca, juntamente com baixos teores de Ca, Mg e K, matéria
orgânica e principalmente fósforo disponível.

A fim de suprir a deficiência do fósforo, grandes quantidades de fosfatos so-
lúveis são empregadas onerando, conseqüentemente, o custo de produção. Para re-
duzir a capacidade de retenção e aumentar a disponibilidade do fósforo nesses so-
los, Wolkweiss & Raij (1977) sugerem o uso de fosfatos naturais para elevar o fós-
foro lábil desses solos o que, conseqüentemente, irá aumentar a eficiência do fós-
foro solúvel.

A aplicação de fosfatos naturais pode constituir uma razoável fonte de fósfo-
ro para esses solos. Todavia, o emprego desses fosfatos é restrito, devido a sua baixa
solubilização.

Diversos trabalhos mostram que os fatores pH, teores de cálcio, teor de umi-
dade, teor de argila, teor de matéria orgânica e, conseqüentemente, a atividade mi-
crobiana, podem, direta ou indiretamente, fovorecer a solubilização de fosfatos na-
turais.

A rizosfera, porção do solo influenciada pelo sistema radicular, apresenta uma
maior atividade microbiana do que o solo mais distante das raízes (Starkey 1929;
Rovira 1956; Rao & Venkataraman 1963 e Jalaluddin 1975). Isto porque a exuda-
ção de substâncias orgânicas, descamações de pêlos radiculares e das células epidér-
micas na rizosfera é superior ao solo adjacente.

A superfície da raiz e o solo a ela aderido, o rizoplano e a rizosfera são as re-
giões onde ocorre a maior solubilização dos fosfatos insolúveis (Katznelson et aI.
1962; Paul & Rao 1971; Raghu & Macrae 1966; Sperber 1958; Rao & Sinha 1963 e
Subra-Rao & Bajpai 1965). Microorganismos isolados dessas regiões mostraram-se
mais eficientes na solubilização de fosfatos do que aqueles isolados do solo não-ri-
zosférico (Katznelson et aI. 1962; Raghu & Macrae 1966; Sperber 1958 e Rao &
Sinha 1963).

Como na rizosfera ocorre uma maior população de microorganismos, espera-
-se que a interação soja-solo-microorganismo, na rizosfera, favoreça a solubilização
dos fosfatos naturais de Araxá, Patos de Minas e Tapira, em solos sob cerrado, com
e sem calagem.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras de solo, provenientes da região de Sete Lagoas, MG, caracterizados
como: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, fase cerrado (LVdI), Latossolo
Vermelho-Amarelo Distrófico, fase cerrado (LVd2 e Latossolo Vermelho-Escuro
(LEd), após passadas em peneira com malhas de 5 mm, foram divididas em duas
partes para obter os tratamentos com e sem calagem. A necessidade de calagem foi
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determinada pelo método SMP (Shoemaker et alo 1961). O corretivo utilizado foi
uma mistura de CaC03 e MgC03 numa relação de Ca:Mg igual a 3:1, em quantidade
necessária para elevar o pH em torno de 6.5. Os resultados das análises granulomé-
tricas químicas desses solos encontram-se na Tabela 1.

Após completa reação do corretivo, as amostras de solo com calagem (C/C) e
sem calagem (S/C) dos três solos foram distribuídas em vasos de 2 kg de capacida-
de, após a homogenização com os fosfatos de Araxá, Patos de Minas e Tapira.

As sementes de soja (G/ycine max (L.) Merrill) cultivar UFV-l, após desin-
fectadas com álcool etflico a 90% e água oxigenada a 20 VIV e lavadas em água es-
terilizada (Vicent 1970), foram plantadas.

TABELA 1. Resultados das análisesquímicas e granulométricas dos três tipos de solo de cerra-
do, com e sem calagem, após completa estabilização do pH (média de duas repeti-
ções)~ EMBRAPA. 1981.

Determinações

Solos

LVdl LVd2 LEd

S/C C/C S/C C/C S/C C/C

(1) 4,9 6,8 5,1 6,3 5,2 6,0
(2) 2,63 0,0 1.43 0,0 1,0 0,0
(2) 0,35 4.45 1,50 4,65 0,80 3,75
(2) 0,20 2,75 0,55 2,95 0,20 2,70
(3) 1 2 3 3 4 5
(3) 61 52 83 69 30 31
(3) 4,27 4,13 4,80 4,80 5,93 5,93
(5) 0,154 0,161 0,157 0,154 0,165 0,157

7 9 22
19 17 26
24 18 17
50 56 35

Argiloso Argiloso Argiloso-arenoso

pH em H20
A13+ em eq.mg/l 00 cc
Ca2+ em eq.mg/l00 cc
Mg2+ em eq.mg/l00 cc
P em ppm
K+ em ppm
M.O.
Nem %

Areia grossaem %

Areia fina em %
Silte em %
Argila em %
Classificação textura I

* Análises realizadas nos Laboratórios de Fertilidade e de Física do Solo da Universidade Fede-
ral de Viçosa.

(1) Relação solo/solução; 1/2,5
(2) Extrator: KCI 1N
(3) Extrator: North Caroline
(4) Processo:Walkey-8lack
(5) Método: Kjeldahl

(Vettori 1969)
(Vettori 1969)
(Vettori 1969)
(Jackson 1970)
(Jackson 1970).
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Aos doze dias, após a germinação, efetuou-se um desbaste deixando-se quatro
plantas por vaso. Nesta época, efetuou-se a primeira aplicação de nitrogênio e po-
tássio. As outras duas aplicações de nitrogênio e potássio para totalizar 150 e
120 ppm, respectivamente, foram efetuadas em intervalos de dez dias após a primei-
ra aplicação.

A desinfecção das sementes de soja bem como a aplicação do nitrato de po-
tássio, como fonte de nitrogênio, têm por objetivo impedir a nodulação e a conse-
qüente fixação de nitrogênio e fornecer nitrogênio e potássio para as plantas.

Na época da floração, efetuou-se a colheita da parte aérea e a amostragem do
solo dos diferentes tratamentos.

As amostras da parte aérea, após secagem, foram pesadas e moídas e em segui-
da, mineralizadas com ácido-nítrico e perclórico. O teor de fósforo no extrato foi
analisado colorimetricamente, usando-se o procedimento descrito por Braga &
Defelipo (1979).

Das amostras de solo da rizosfera efetuou-se a quantificação das bactérias,
fungos e actinomicetos existentes nos tratamentos amostrados, utilizando-se a técni-
ca de diluição em placas-de-petri, descrita por Allen (1959) e Pochon & Tardieux
(1962). As diluições decimais foram obtidas a partir de amostras de 50 g de solo. As
contagens foram efetuadas após sete dias de incubação à temperatura de 300C. A
população de microorganismos encontrada foi então expressa em número por grama
de solo seco. O teor de fósforo "disponível" no solo, usando-se o extrator Carolina
do Norte, foi determinado de acordo com o método citado por Vettori (1969).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A interação solo x calagem x fosfato foi significativa, por isso, fixou-se o fator
de variação solo para posterior estudo dos demais. Dentro de cada solo fixado hou-
ve interação significativa dos fatores em estudo e, desta forma, calagem e fosfatos
foram estudados dentro de cada solo (Tabela 2).

As populações de bactérias tiveram um comportamento variável nos três so-
los para os fatores calagem e fosfato (Tabela 3). Para o solo LVdj, de alta acidez, a
calagem reduziu a população de bactérias quando se aplicou o fosfato de Araxá. Is-
so evidencia que, possivelmente, a acidez do solo esteja favorecendo a solubilização
e, conseqüentemente, aumentando a população de bactérias. Para o solo LVd2,

ocorreu resultado contrário com o fosfato de Araxá e semelhante com o fosfato
Tapira. A exceção do LVd2 com calagem, os fosfatos de Patos e Tapira se iguala-
ram, sendo ambos sempre inferiores ao fosfato de Araxá. Verificou-se que a varia-
ção do número de bactérias foi mais dependente dos fosfatos naturais do que da
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TABELA 2. Análise de variância do número de bactérias, fungos, actinomicetos x 10'3 por qra-

ma de solo seco (quadrados médios), EMBRAPA, 1981.

Causa de variação GL Bactérias Fungos Actinomicetos

Solo 2 84093600,00 ** 32427,0** 32,116**

Fosfato 2 2765350,0 ** 19337,0 ** 140,0 NS

LVdl Calagem 1 172285,0 NS 182690,0** 5625,0**
FXC 2 455836,0* 647,0 NS 102,0 NS

Fosfato 2 8610070,0 ** 2066,0* 482,0 *
LVd2 Calagem 1 20927,0 NS 138425,0 ** 31819,0**

FXC 2 2390150,0 ** 3827,0 ** 1142,0**

Fosfato 2 8490090,0 ** 15883,0** 498,0*
LEd Calagem 1 8133,0 NS 5077,0 ** 14360,0 **

FXC 2 174980,0 NS 5193,0 ** 194,0 NS

Resíduo 36 106569,0 554,0 112,0
C.V. (%) 4,24 6,04 12,50

* Significativo ao nível de 5,0% de probabilidade, pelo teste de F.

** Significativo ao nível de 1,0% de probabilidade, pelo teste de F.

NS Não significativo.

calagem, embora as bactérias sejam microorganismos sensíveis a baixos pH e a altas
concentrações de AI tóxico.

As populações de fungos encontradas nos diferentes tratamentos estão na
Tabela 4. Verificou-se que a calagem foi desfavorável ou sem efeito. Esse resultado
está de acordo com as afirmações de AIexander (1977), isto é que os fungos supor-
tam valores mais baixos de pH. Novamente o fosfato de Araxá mostrou o seu efeito
favorável sobre a população desses microorganismos.

As populações de actinomicetos, para os diferentes solos estudados (Tabe-
la 5), foram favorecidas pela calagem, mostrando que eles são bastante sensíveis ao
pH. Esses resultados concordam com os citados por AIexander (1977), isto é, que os
actinornicetos se desenvolvem melhor com o pH do meio próximo à neutralidade.
A influência dos fosfatos foi inferior à exercida pela calagem, embora nos solos
LVd2 e LEd se possa observar que o fosfato de Araxá foi sempre superior ou igual
aos demais.

Os efeitos dos tratamentos, medidos através do peso de matéria seca e fósforo
absorvido e acumulado na matéria seca, foram iguais (Tabela 6). Tal semelhança su-
gere que as variações obtidas na matéria seca tenham sido devidas, principalmente,
à disponibilidade de fósforo para os tratamentos; por isso, somente os resultados de
matéria seca serão discutidos (Tabela 7).
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TABELA 3. Número de bactérias x 10'3 por grama de solo seco encontrado em três tipos de
solo, com e sem calagem, para os três fosfatos naturais (médias de três repetições),
EMBRAPA,1981.

c/c
LVdl S/C

Média

Fosfatos
Média

Araxá Patos Tapira

5963,3 Ba 5147,1Ab 5124,5 Ab 5411,6
6796,5 Aa 5000,0 Ab 5360,4 Ab 5719,0
6379,9 5073,6 5242,5

11777,0 Aa 9628,8 Ab 9356,8 Bc 9920,9
10735,3 Ba 9110,3 Ab 9714,3Ab 9853,3
11256,2 9369,6 9035,6

8240,7 6965,2 7451,0 7552,3
9259,2 6727,3 7142,8 7709,8
8750,0 a 6846,3 b 7296,9 b

Interação: DMS Fosfato = 652,1
DMS Calagem= 540,9

Solos Calagem

C/C
LVd2 S/C

Média

C/C
LEd S/C

Média

DMS Fosfato = 461,1
DMS Calagem= 312,3

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula, numa mesma coluna, para
cada solo, são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra minúscula, numa mesma linha, para
cada solo são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

Observa-se que, nos solos Lvd, e LVd2, os quais são solos mais ácidos, a cala-
gem não fovoreceu a produção de matéria seca com aplicação do fosfato de Patos e
prejudicou para os fosfatos de Araxá e Tapira (Tabela 7). Isso mostra que a acidez
foi favorável à solubilização do fósforo ou que a calagem favorece a retenção do fós-
foro desses solos para os fosfatos de Araxá e Tafira.

Acredita-se que a primeira justificativa seja a mais indicada, pois ela se equiva-
le aos resultados obtidos por Ford (1932), Lewis et alo (1950), citados por Roscoe
et aI. (1955).

No solo LEd, observa-se que, para o fosfato de Araxá, novamente a acidez
favoreceu a sua solubilização, enquanto que, para os fosfatos de Patos e Tapira,
ocorreu o contrário (Tabela 7). Devido ao alto teor de matéria orgânica nesse solo e
devido ao alto pH (Tabela 1), espera-se que tenha havido uma alta atividade micro-
biana na rizosfera dessa leguminosa para os fosfatos nesse solo, com a conseqüente
solubilização de fósforo pelos microorganismos. Entre outros, Zatznelson et alo
(1962) e Sperber (1958) verificaram que microorganismos isolados da rizosfera e
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TABELA 4. Número de fungos x 10'3 por grama de solo seco encontrado em três tipos de solo,
com e sem calagem, para os três fostatos naturais (médias de três repetições),
EMBRAPA,1981.

Fosfatos
Calagem Média

Araxá Patos Tapira

C/C 364,0 235,3 288,5 295,9
S/C 554,1 460,8 477,5 497,5

Média 459,1 a 348,1 c 383,0 b

C/C 366,2 Ba 338,0 Ba 319,2 Ba 341,1
S/C 519,6 Aab 477,6 Ab 552,4 Aa 516,5

Média 442,9 407,8 435,8

C/C 351,8 Ba 308,4 Aa 323,5 Aa 327,9
S/C 449,7 Aa 290,9 Ac 343,9 Ab 361,5

Média 400,8 299,7 333,7

Solos

LEd

DMS Fosfato = 33,2
DMS Calagem= 22,5

Interação: DMS Fosfato = 47,0
DMS Calagem= 39,0

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula, numa mesma coluna, para
cada solo, são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra minúscula, numa mesma linha, para
cada solo são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

rizoplano são mais importantes na solubilização de fosfatos insolúveis do que os
isolados de outras regiões.

Para os diferentes solos estudados, com e sem calagem, o fosfato de Araxá
sempre favoreceu uma maior produção de matéria seca que os fosfatos de Patos e
Tapira, os quais se igualaram nos três solos com calagem e foram diferentes nos
três solos sem calagem, onde Tapira superou o de Patos (Tabela 7). Isso mostra que
a acidez influencia mais o fosfato de Tapira e conseqüentemente, sugere que os mi-
croorganismos estejam solubilizando o fósforo do fosfato de Patos.

Os resultados para fósforo absorvido e acumulado na matéria seca (Tabela 8)
são semelhantes aos obtidos para peso matéria seca.

O teor de fósforo "disponível" no solo (Tabela 9) foi superior para os trata-
mentos que receberam o fosfato de Tapira em relação ao de Araxá e esse, por sua
vez, superou o de Patos, embora não se justifique a comparação entre fosfatos
porque o extrator ácido usado solubiliza fosfatos tricálcios, em quantidades bastan-
te superiores à realmente disponível no solo para as plantas.
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TABELA 5. Número de actinomicetos x 10'3 por grama de solo seco encontrado nos três tipos
de solo, com e sem calagem, para os três fosfatos naturais (médias de três repeti-
ções). EMBRAPA, 1981.

Fosfatos
Solos Calagem Média

Araxá Patos Tapira

C/C 61,4 49,0 54,7 55,0
LVd] S/C 17,3 14,7 27,0 19,7

Média 39,5 31,9 40,9

C/C 164,4 Aa 136,1 Ab 122,7 Ab 141,1
LVd2 S/C 53,9 Ba 49,8 Ba 66,6 Ba 56,8

Média 109,2 93,0 94,7

C/C 152,8 154,2 132,5 146,5
LEd S/C 100,5 84,8 84,6 90,0

Média 126,7 a 119,5 ab 108,6 b

DMS Fosfato ~ 15,0 Interação: DMS Fosfato ~ 21,1
DMS Calaqern» 10,1 DMS Calaqern e 17,5

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula, numa mesma coluna, para
cada solo, são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra minúscula, numa mesma linha, para
cada solo são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

TABELA 6. Análise de variância do peso matéria seca (g), fósforo absorvido e acumulado [mq]
e fósforo disponível do solo (pprnl. (quadrados médios), EMBRAPA, 1981.

Causa de variação GL Peso matér ia Fósforo Fósforo no
seca absorvido solo

Solo 2 42,39800 130,877 00 29099,900 ••

Fosfato 2 16,4850* 470,63600 345362,000 **
LVd] Calagem 1 8,000 ** 344,093** 14022,100 **

FXC 2 3,395 ** 90,007 ** 2654,290 NS

Fosfato 2 22,240** 734,800 *0 267911,000 **
LVd2 Calagem 1 31,205** 27,380** 12147,600**

FXC 2 1,145** 17,452** 10870,900**

Fosfato 2 23,387** 187,77700 301519,00000

LEd Calagem 1 8,134 ** 55,12500 125,455 NS
FXC 2 15,241** 59,372*0 1019,080 NS

Resíduo 36 0,197 1,584 803,81
C.V. (%) 6,21 7,59 8,89

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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TABELA 7. Peso de matéria seca (9) encontrado nos três tipos de solo, com e sem calagem, pa-
ra os três fosfatos naturais (médias de três repetições), EMBRAPA, 1981.

Solos
Fosfatos

Calagem Média
Araxá Patos Tapira

C/C 5,83 Ba 4,13 Ab 4,33 Ba 4,76
S/C 8,73 Aa 4,03 Ac 5,53 Ab 6,10

Média 7,28 4,08 4,93

C/C 8,23 Ba 5,10 Ab 5,30 Bb 6,21
S/C 11,10 Aa 6,77 Ac 8,67 Ab 8,85

Média 9,67 5,94 6,99

C/C 9,80 Ba 8,79 Ab 8,73 Ab 9,10
S/C 11,73 Aa 4,27 Bc "7,20 Bb 7,73

Média 10,77 6,49 7,97
LEd

DMS Fosfato ; 0,63
DMS Calaqern= 0,42

Interação: DMS Fosfato ; 0,89
DMS Calaqern e 0,73

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula, numa mesma coluna, para
cada solo, são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra minúscula, numa mesma linha, para
cada solo são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

Para o solo LVd], a calagem favoreceu a disponibilidade de fósforo ou a
absorção do fósforo pelas plantas foi superior no sem calagem. A segunda afirmativa
parece a mais lógica, isso porque foi no tratamento sem calagem que se verificaram
as maiores quantidades de fósforo no tecido das plantas para esse solo (Tabela 8).

Para o solo LVd2, a calagem só influenciou o fosfato de Tapira, sendo essa
influência negativa. E para o solo LEd, não se verificaram efeitos significativos para
calagem.

Observa-se que o maior teor de fósforo "disponível" foi encontrado no solo
LVd], embora tenham sido os solos LVd2 e LEd que favoreceram um maior desen-
volvimento da planta. Isso, possivelmente, se deve à maior absorção de fósforo pela
planta nesses dois solos.
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TABELA 8. F6sforo absorvido e acumulado na matéria seca (mg) encontrado nos três tipos de
sol~, com e sem calegem, para os três fosfatos naturais (médias de três repetições),
EMBRAPA, 1981.

Solos Calagem
Araxá

C/C 15,73 Ba
S/C 33,20 Aa

Média 24,46

C/C 30,43 Ba
S/C 34,03 Aa

Média 32,23

C/C 20,87 Ba
S/C 23,47 Aa

Média 22,17

Fosfatos
Média

Patos Tapira

6,77 Bb 7,37 Bb 9,96
9,43 Ac 13,47 Ab 7,96
8,10 10,42

12,40 Ab 12,17 Bb 36,67
11,03 Ac 17,33 Ab 20,80
11,12 14,75

16,53 Ab 15,37 Ab 17,59
6,57 Bc 12,23 Bb 14,08

11,55 13,80

Interação: DMS Fosfato = 2,51
DMS Calagem= 2,08

LEd

DMS Fosfato = 1,78
DMS Calagem= 1,20

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula, numa mesma coluna, para
cada solo, são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra minúscula, numa mesma linha, para
cada solo sâ'o estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.
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TABELA 9. Fósforo "disponlvel" [ppm] nos três tipos de solo, com e sem calagem, para os
três fosfatos naturais (médias de três repetições), EMBRAPA, 1981.

LEd

Fosfatos
Calagem Média

Araxá Patos Tapira

C/C 422,5 86,8 721,1 410,1
S/C 329,0 77,7 618,7 341,8

Média 375,8 b 82,2 c 669,9 a

C/C 242,7 Ab 48,0 Ac 486,9 Ba 259,2
S/C 249,9 Ab 47,8 Ac 670,8 Aa 322,8

Média 246,3 47,9 578,8

C/C 220,1 49,6 610,9 293,5
S/C 240,2 52,0 569,0 287,1

Média 230,2 b 50,8 c 590,0 a

Solos

DMS Fosfato ; 40,0
DMS Calaqem> 27,1

Interação: DMS Fosfato ; 56,6
DMS Calaqern e 47,0

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula, numa mesma coluna, para
cada solo, são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.

As médias precedidas de, pelo menos, uma mesma letra minúscula, numa mesma linha, para
cada solo são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 5%.
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CONCLUSÕES

Os solos LVd2 e LEd foram os que melhor favoreceram o desenvolvimento da
soja. Para os solos LVd I e LVd2, a calagem prejudicou o desenvolvimento da legu-
minosa.

Dentre os fosfatos estudados o de Araxá foi o que melhor favoreceu o desen-
volvimento da planta, promovendo maior população de bactérias, fungos e actino-
micetos.

Observa-se que quanto maior a acidez do solo, maior a superioridade do fos-
fato de Araxá em relação ao de Patos e Tapira, no que concerne ao fornecimento de
fósforo medido através do peso de matéria seca. À medida que se reduz a acidez do
solo, sem aplicação de corretivo, os diferentes fosfatos tendem a se equivaler nos
seus efeitos, e ocorre um aumento nas populações de bactérias, fungos e actinomice-
tos. Isso evidencia que, em solos de menor acidez, ocorre uma maior interação so-
ja-solo, ou seja, uma maior atividade dos microorganismos do sistema radicular,
sendo esta a causa provável da maior solubilização de fósforo nessas condições, com
o evidente reflexo no ganho de peso pelas plantas.
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EFEITOS DE NIVEIS E FONTES DE FOSFORO
SOBRE A DISPONIBILIDADE DE FOSFORO

E SOBRE O RENDIMENTO DA SOJA

G.J. Sfredo '
R.J. Campo!

J.B. Palhano!
C.M. Borkert!
D.S. Cordeiro?

RESUMO - Visando a comparar a eficiência técnica e econômica de diferentes fon-
tes fosfatadas, sobre o rendimento da soja e os teores de fósforo disponível avalia-
do através de cinco extratores, foi instalado em Londrina, PR, um experimento
em Latossolo Roxo Distrófico (safra 1975/76). Três fatores foram utilizados: su-
perfosfato triplo, fosfato de Cafsa e fosfato Patos de Minas, nos níveis de O, 80,
160, 320 e 640 kg de P2 05 total/ha. No segundo ano, as parcelas foram divididas e
se estudou o efeito residual dos níveis aplicados a lanço e o efeito residual com uma
manutenção de 70 kg de P2 0

5
lha como superfosfato triplo, utilizando-se a cultivar

Viçoja. Pelos resultados obtidos conclui-se:

1. As três fontes utilizadas foram iguais em eficiência para fornecer fósforo à
soja, em três anos de cultivo.

2. Os extratores de fósforo Mehlich e Bray-I se equivaleram na extração do
elemento e ficaram estabeleci das as classes: baixo de O a 3 ppm de P; médio, de 3 a
5 ppm de P; e alto, maior que 5 ppm de P. Para o Bray -2 e Bray-Kurtz modificado,
as classes foram: 0-3, 3-7 e > 7 ppm de P.

3. Após quatro anos da incorporação dos fosfatos, há uma tendência de todos
os métodos de extração se equivalerem na extração de fósforo.

EFFECT OF SEVERAL LEVELS OF PHOSPHOROUS
FROM DIFFERENT PHOSPHATE SOURCES ON THE SOIL
PHOSPHOROUS AVAILABILlTY AI'JD SOYBEAN YIELD

ABSTRACT . The technical and economical differences among phosphorous
fertilizer applied on soybean and the available-P indicated by five extractants were
studied.

lEoAoC .ng. gr., entro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) - EMBRAPA, Caixa Postal 1061,
CEP 86100 - Londrina, PR.

2 Eng~ Agr~, Unidade de Execução de Pesquisa Estadual (UEPAE) - EMBRAPA, Caixa Postal
553, CEP 96100 - Pelotas, RS.
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The experiment was carried out in an Oxisol soil from Londrina in 1975/76.
Three phosphate sources were studied: Triple superphosphate, Gafsa-phosphate
and Patos de Minas phosphate spread in the levels O, 80, 160, 320 and 640 kg
P2 05 lha. in 2nd year the residual effect of the applied Pvlevels and also the annual
use of 70 kg P2 0

5
lha (TSP) as a drill fertilization were studied. The Viçoja cultivar.

was used and the results permitted the following conclusions:

1. There was no difference among the phosphate sources in a three-years
yield.

2. The Mehlich and Bray-1 extractants were equivalent on phosphorous
extracted and gave the following classes of P in soil: low (0-3 ppm P), medium
(3-5 ppm P) and high (> 5 ppm P). Bray-2 and Bray-Kurtz gave other classes: 0-3,
3-7 and > 7 ppm P.

3. There is an equivalence trend among the methods after four years from
phosphate application.

INTRODUÇÃO

Com o aumento no custo de fertilizantes, torna-se necessária a busca de alter-
nativas para baixar o custo da produção de soja. Conforme dados de custo de pro-
dução (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979), os fertilizantes corres-
pondem a 25% dos custos totais da cultura da soja. Entre esses fertilizantes, o que
entra em maior quantidade é o fosfatado, pois os solos são normalmente deficientes
em fósforo e bem supridos de potássio.

Entre as alternativas para baixar o custo está o uso de fosfatos naturais brasi-
leiros, para aplicação direta ao solo, sem passar por outros processos industriais
além da moagem da rocha. Pode-se também diminuir o uso de fertilizantes fosfata-
dos, pois sabe-se que as leguminosas, principalmente a soja, têm maior eficiência em
aproveitar o fósforo residual de adubações anteriores.

Muitas pesquisas foram realizadas com aplicação direta de fosfatos naturais e
em misturas com fosfatos solúveis com bons resultados obtidos. Murdock & Seay
(1955) constataram que o aproveitamento do fosfato de rocha isolado foi insufi-
ciente, mas quando misturado a superfosfato, a absorção de fósforo pela planta au-
mentou.

Blanco et aI. (1965), trabalhando com cinco fosfatos (super triplo, super sim-
ples, Alvorada, Olinda e Araxá) aplicados na cultura do trigo e verificando o efeito
residual e cultura da soja, concluíram que para o trigo, o fosfato de Alvorada foi su-
perior aos fosfatos de Olinda e Araxá. Com a cultura da soja, nas parcelas com fós-
foro residual, não houve diferenças entre os fosfatos solúveis comparados com os
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naturais. Verificaram que o fosfato Alvorada superou o fosfato de Olinda e o de
Araxá em termos de produção.

Machado (1975) verificou, durante dois anos de experimentos com adubos
fosfatados, superfosfato triplo, superfosfato simples, escória-de-thomas e termofos-
fato yoorin, que os rendimentos de grãos se equivaleram em todas as fontes testa-
das.

Dynia et alo (1977) estudaram em casa de vegetação a eficiência de quatro
fosfatos naturais (Catalão, Gafsa, Patos de Minas e Pirocaua (fosfato aluminoso
aquecido), em relação ao pH e à capacidade de retenção de fósforo de cinco solos
do Rio Grande do Sul, usando o trigo como planta indicadora. Concluíram que o
fosfato de Gafsa foi mais eficiente que o fosfato de Pirocaua. Os fosfatos de Patos
de Minas e Catalão foram ineficientes como fontes de fósforo para o trigo.

Borkert et alo (1979), trabalhando com seis fontes fosfatadas (superfosfato
triplo, Patos de Minas, Araxá, Olinda, Termofosfato IPT e Catalão), mostraram
que, já no primeiro ano, a eficiência comparada ao superfosfato triplo foi maior
que 75% para Olinda e Termo IPT e pouco maior que 60% para Araxá e Patos de
Minas.

Segundo Goedert & Lobato (1980) os fosfatos naturais brasileiros apresentam
grande potencial para uso como fertilizantes de aplicação direta, desde que sejam
usados como adubação de correção, com manutenção, usando fosfatos solúveis.

Um dos problemas que aparecem quando se usam fosfatos naturais, segundo
Fale & Mielniczuk (1975), é que os valores de fósforo do solo são superestimados
quando o solo é analisado pelo método de Mehlich.

Sfredo et al. (1979) também constataram que há superestimação dos teores
de fósforo quando utilizaram os métodos de Mehlich e Bray-Kurtz modificado,
quando adubaram o solo com o fosfato de Patos de Minas. Os mesmos autores
constataram, também, que os métodos de Olsen e Bray-l não extraíram fósforo em
excesso.

Com a finalidade de testar, no campo, a eficiência de diversos fosfatos natu-
rais, foi conduzido um experimento durante cinco anos, com os seguintes objetivos:

a. através do rendimento de grãos das culturas de soja e trigo, avaliar o efeito
de diferentes níveis de fósforo de diversas fontes fosfatadas;

b. avaliar o efeito residual dos fosfatos de rocha empregados; .

c. determinar a viabilidade técnica e econômica do uso de fosfatos de rocha,
para aplicação direta no solo; e

d. testar diversos métodos de extração de fósforo do solo.
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MATERIAL E MÉTODOS

Para esse estudo foi instalado um experimento no ano de 1975, Latossolo
Roxo Distrófico, localizado dentro da área experimental do Centro Nacional de
Pesquisa de Soja - CNPSo, em Londrina, PR. As características química de solo
da área experimental estão na Tabela 1.

Neste ensaio, foram comparadas cinco doses de fósforo (O, 80, 160,320 e
640 kg de P 2 Os total(ha) nas fontes de superfosfato triplo, fosfato de Gafsa (hiper-
fosfato) e fosfato de Patos de Minas. As unidades experimentais foram divididas,
a partir do segundo ano, em duas subparcelas, para verificar o efeito residual (fósfo-
ro incorporado no primeiro ano) e residual + manutenção (70 kg de P 2 Os total/há
na forma de superfosfato triplo, colocado anualmente a lanço e incorporado com
enxada rotativa). Uma amostra, composta de vinte subamostras, foi retirada entre
O e 20 em de profundidade com trado de rosca em cada subparcela (4,8 m x 7 m),
6, 12, 24, 30,36 e 48 meses após a incorporação dos fosfatos. Utilizou-se nos cinco
anos a cultivar Viçoja.

As amostras de solo, depois de preparadas, foram analisadas pelas seguintes
soluções extratoras:

a. método de Mehlich (Carolina do Norte) H
2

SO4 0,025 N + HCI 0,05 N
pH 1,2 (Nelson et ai. 1953);

b. método de Bray-I . NH4 F 0,03 N + HCI 0,025 N (Bray & Kurtz 1945);

c. método de Bray-2. NH4F 0,03 N + HCI 0,10 N (Bray & Kurtz 1945);

d. método de Bray-Kurtz modificado. NH4 F 0,1 N + HCI 0,1 N (Anghinoni
& Bohnen 1972; e

e. método de Olsen. NaHC0
3

0,5 Na pH 8,5 (Olsen et ai. 1945).

Para esse trabalho serão aproveitados somente os resultados dos anos: 1975(
76, 1978/79 e 1979(80, devido à ocorrência de seca nos anos 1976(77 e 1977/78.
Os resultados correspondem aos tratamentos que receberam adubação somente no
primeiro ano de cultivo, como correção a lanço e incorporado.

TABELA 1. Análise qulmica do solo antes da incorporação dos tratamentos.

e.mg/100 9 % Sat. ppm
pH A13+ C%

A13+ Ca 2+ Mg 2+ K P

4,8 0,36 2,92 0,35 11,0 2,04 89 2,4
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Para avaliação dos resultados, foram utilizadas as análises de variância dos três
anos individualmente, devido ao fato de a análise conjunta ter mostrado efeito de
anos.

Para o estabelecimento das classes de resposta, pelos diversos métodos de ex-
tração, utilizou-se a equação da reta com o inverso da variável independente (l/x).

Na recomendação de adubação fosfatada em função da relação preço do
P

2
Ü

S
(PP

2
Ü

S
) e preço da soja (Py), foi utilizada a equação polinomial, y = a +

+ b
l

Xl + b
2
X

l
2 juntamente com a equação de lucro: L = Py (equação polino-

mia!) - PP2 Ü5 - custo fixo. As relações de preço, usadas na equação de lucro, fo-
ram divididas por três, pois as médias de produção correspondiam a três anos de cul-
tivo e a adubação fosfatada às doses aplicadas somente no primeiro ano. No gráfico
utilizado, as relações são as reais para facilitar o entendimento. Exemplo: se o preço
de P2 Ü5 é de Cr$ 60,00 e o da soja de Cr$ 10,00 por quilo, para os cálculos foi uti-
lizada a relação 6: 1/3, isto é, relação 2: 1, porém no gráfico a relação continua
sendo 6: 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Produção de grãos de soja

Na Tabela 2 são apresentados os quadrados médios e o teste "F" dos três
anos de cultivo. Nota-se que houve significância somente para níveis, manutenção e
para a interação níveis x manutenção.

Esses resultados mostram que não houve diferença entre as fontes utili-
zadas e os níveis dentro das fontes. Por isso, desde o primeiro cultivo, as fontes se
equivaleram em eficiência, na disponibilidade de fósforo para a soja. Esta afirmati-
va discorda de diversos autores que estudaram diferentes fontes (Dynia et al. 1977,
Goedert & Lobato 1980, Braga et al. 1980 e Borkert et a!. 1979).

Devido aos resultados encontrados, são mostradas, na Tabela 3, as médias de
produção dos três anos, sem levar em conta as fontes estudadas. Nota-se, pelo teste
de Duncan, que há resposta da soja ao fósforo até o nível de 320 kg P2 Ü5 lha, quan-
do se estuda o efeito residual. Já quando se estuda o efeito residual mais a manuten-
ção a lanço anualmente, nota-se uma tendência de decréscimo na produção à medi-
da que aumentam as doses aplicadas no primeiro ano. Isso provavelrriente se deva a
um excesso de fósforo, motivando um desequilíbrio de nutrientes no solo. Esse de-
sequilíbrio, porém, não aparece quando se utiliza a análise do solo, pois os diversos
extratores de fósforo utilizados não mostram esse excesso (Fig. 1).
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TABELA 2. Análise da variância dos resultados de produção de soja (kg/hal. em três anos de
cultivo. EMBRAPA·CNPSo. Londrina, PR, 1981.

1975/76 1978/79 1979/80
F.V. ----- -------- _._------

GL OM GL OM GL OM

Blocos 3 634617 ** 3 692367 * 3 391811
Fontes (F) 2 122670 NS 2 118788 NS 2 64198 NS
N(veis (N) 4 1144765 ** 4 2422565 * 4 245411 **
FxN 8 96280 NS 8 51099 NS 8 14331 NS
Erro (a) 42 102602 42 96674 42 27989
Manutenção 1 8832985 ** 1 3053149 **
F x M 2 14436 NS 2 13175 NS
NxM 4 599416 * 4 944904 **
FxNxM 8 40776 NS 8 23087 NS
Erro (b) 43 37573 45 48014

Significativo ao n ível de 5% de probabilidade, pelo Teste F.
Significativo ao nrvel de 1%de probabilidade, pelo Teste F.

NS Não significativo nem a 5% de probabilidade, pelo Teste F.

TABELA 3. Produção de grãos de soja (kg/hal. em função de nlveis de fbsforo aplicados a lan-
ço (residual) e residual mais manutenção no sulco (70 kg P2 O/ha), em três anos
de cultivo. EMBRAPA-CNPSo., Londrina, PR, 1980.

Nrveís P2 Os
1978/79 1979/80

1975/76 ----------
kg/ha Residual Manutenção Residual Manutenção

O 2.658 c1 935 d 1.816 b 1.385 d 2.201 a

80 3.039 b 1.172 c 1.954 b 1.580 c 2.180 a

160 3.272 ab 1.349 c 1.906 b 1.828 b 2.110a

320 3.393 a 1.794 b 2.222 a 1.999 a 2.070 ab

640 3.471 a 2.092 a 2.171 a 2.103 a 1.930 b

1 Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de
Duncan a 5%.

Extratores químicos de fósforo

Na Fig. 1, são apresentadas as classes: baixo, médio e alto de teores de fósforo
no solo, relacionados com a produção relativa de dois ou três anos de cultivo estu-
dados, em quatro extratores químicos de fósforo, na fonte superfosfato triplo.
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FIG, 1_ Produção relativa de soja em função dos teores de fósforo (ppm P) extraldos por cinco
métodos qu ímicos e estabelecimento de classes de resposta baixo (B), médio (M) e
alto (A) em três anos de cultivo (75,78 e 79), na fonte superfosfato triplo, efeito resi-
dual. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Verifica-se que os extratores Mehlich e Bray-l são equivalentes em extrair fós-
foro, estabelecendo classes idênticas: baixo de O a 3 ppm; médio de 3 a 5 ppm; e
alta maior que 5 ppm. Essas classes estão de acordo com as estabelecidas por Palha-
no et a!. (1980), usando o método de Mehlich em diversos solos do Estado do Para-
ná. Já nos métodos de Bray-2, Bray Kurtz e Olsen, os teores de fósforo dentro de ca-
da classe são um pouco maiores (0-3, 3-7 e > 7), como já se esperava. Dentre estes
métodos, o Bray-l e o Olsen foram os que geraram melhor correlação entre os teo-
res de P do solo e a produção relativa.

Freire et al. (1979) mostraram, em trabalhos realizados em cinco solos de Mi-
nas Gerais, que o método Bray-2 extrai sempre mais fósforo que o método de Meh-
lich, inclusive com o nível crítico superior em todos os solos.
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Nas demais fontes (Gafsa e Patos de Minas), ficou difícil o estabelecimento
de classes, devido à extração excessiva de fósforo nas primeiras amostragens, princi-
palmente pelos métodos Meh1ich, Bray-2 e Bray-Kurtz modificado. Apesar disso,
nota-se que, a partir de 1,5 ano após a incorporação dos fosfatos, há uma tendência
de todos os métodos se equivalerem na extração do fósforo (Sfredo et al. 1979),
com exceção do Mehlích e Bray-Kurtz modificado que continuam extraindo quanti-
dades excessivas de fósforo.

Isso fica comprovado pela Fig. 2, que mostra mais três amostragens desse tra-
balho, mas a tendência continua a mesma daquela verificada anteriormente. Portan-
to, após quatro anos da incorporação dos fosfatos, ainda haveria superestimação
dos teores de fósforo pelo extrator de rotina (Mehlich), quando se usa o fosfato de
Patos de Minas, porém os outros extratores já se equivalem em qualquer fonte utili-
zada.

3. Recomendação de adubo fosfatado para soja

Tradicionalmente, utilizam-se tabelas para recomendar adubações, nas diver-
sas culturas. Sabe-se que, com os atuais desequilíbrios entre os custos de fertilizan-
tes e os preços dos produtos, essas tabelas muitas vezes se tornam desatualizadas,
porém é difícil estabelecer outro tipo de recomendação. Cordeiro et al. (1979) e
Sfredo & Winkler (1979) efetuaram uma tentativa de melhor interpretação dos re-
sultados para uma recomendação de adubo para soja e trigo, respectivamente.

A Fig. 3 mostra uma interpretação idêntica, onde a dose a ser aplicada está
em função das relações de preço de kg de P2 05 (pP 2 05) e do preço do kg de soja
(Py). Esta recomendação pode ser utilizada para solos idênticos ao LRd desse expe-
rimento, onde os teores de fósforo situam-se na classe baixa, discutido anteriormen-
te (0-3 ppm). Para solos com teor médio a alto não há possibilidade de estabelecer
curvas desse tipo, como já ficou demonstrado por Palhano et al. (1980).

de Cr$ 60,00 e o da soja Cr$ 10,00; dose a lanço =
0,006

de P O lha, aplicada em uma única vez a lanço e incorporada.
2 5

Para melhor compreensão da Fig. 3, segue um exemplo: preço do kg de P2 Os
_......:3,~20_-_6_0~/3_0_= 213 kg

A dose a lanço refere-se à aplicação de uma quantidade maior no primeiro ano
de cultivo e que terá um efeito residual de, pelo menos, três anos.

665



Método de Mehlich
--- Método Bray-1
-0-0- Método Olsen

14
2,5 anos

-0-0-- Método Bray-2

---- Método Bray-Kurtz

14
3 anos

14
4 anos

12

10

2

12

10

o 80 160 320 640 o 80 160 320 6-40 o 80 160 ~ 840

Kg/ha de P205 na fonte superfosfato tri pio

'"o
(J

:§
:J
tr
'"o-o
.9
'G)

E
o
(J
c
'ü
(;
a.
o
~
~x
Q)

o.E
~
Q)
-o
Ea.
a.

12

20 3 anos

18

16

14

12

10

6

4

o 80160 320 640 o ,O 160 320 440

Kg/ha de P205 na fonte Patos de Minas

18
4 anos

8

&

4

14

2

o 80 160 3 o 640

14 /

20 4 ANOS

1&

16

12

O 80160 310 440

FIG.2. Fósforo extraído em LRd (ppm de P) por quatro métodos qutmicos, em função de
n íveis de P205 aplicados a lanço no primeiro ano, em três fontes fosfatadas. Extração
2,5; 3 e 4 anos após a aplicação dos fosfatos. EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR, 1981.
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FIG.3. Recomendação de adubação com fósforo em função da relação entre preço de P2°5

(PP20S) (correção ou manutenção) e preço da soja (Py), para condições de um LRd,
de Londrina, PR, com baixo teor de fósforo. Média de três anos. EMBRAPA-CNPSo.

667



CONCLUSÕES

1. As três fontes utilizadas foram iguais em eficiência para fornecer fósforo à
planta, em três anos de cultivo.

2. O fósforo aplicado, como correção do solo, uma única vez, a lanço e incor-
porado, mostrou a mesma eficiência que a dose equivalente aplicada anualmente co-
mo manutenção em doses menores.

3. Os extratores de fósforo Mehlich e Bray-1 se equivaleram na extração do
elemento e ficaram estabelecidas as seguintes classes:

Baixo O a 3 ppm P
Médio 3 a 5 ppm P
Alto> 5 ppm P

4. Para os extratores Bray-2, Bray-Kurtz e Olsen, ficou: 0-3, 3-7 e> 7 ppm P.

5. Após quatro anos da incorporação dos fosfatos, há uma tendência de todos
os métodos de extração se equivalerem na extração do fósforo.

6. Com a relação atual, entre PP 2 Os e Py , de 6, pode-se usar 213 kg P2 Os lha
como correção ou 71 kg P2 Os lha anualmente como manutenção.
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FORMAS E NlvEIS DE INOCULAÇÃO PARA A SOJA
(GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

CULTIVADA EM SOLO DE CERRADO

M.A.T. Varqas'
A.R. Suhet '

RESUMO - Foi conduzido um experimento de campo visando a estudar o efeito de
formas e níveis de inoculação na simbiose e produção da soja (Glycine max (L.)
Merrill) cultivar IAC-2. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho-Amarelo, tex-
tura argilo-arenosa, de primeiro ano de cultivo.

Os melhores tratamentos foram os que incluíram goma arábica e solução
de sacarose, enquanto que as piores formas de inoculação foram as com óleo
diesel e querosene. O nível de 1.000 g de inoculante/40 kg de semente apresentou
valores de nodulação mais elevados que o nível de 250 g. Os valores de rendimento
e N total de grãos tenderam a igualarem-se, provavelmente devido à contaminação
entre as parcelas em uma fase avançada do experimento.

Termos para indexação: inoculação, soja, cerrados.

METHODS AND LEVELS OF INOCULATION OF SOYBEAN
IN A "CERRADO" SOIL

ABSTRACT - A field experiments was carried out in order to study the effect of
inoculation methods and levels on the symbiosis and yield of soybean (G/ycine
max (L.) Merrill) variety IAC-2. The soil utilized was a Red Yellow Latosol culti-
vated for the first time. The highest nodulation rates were obtained with gurn
arabic and sucrose and the lowest where diesel oil and kerosine were used. The levei
of 1000 9 of inoculant/40 kg of seed resulted in higher nodulation values then the
250 9 rate. Grain yield and total grain nitrogen were approximately the same for ali
the treatments, probably because of unusually high degree of contamination
between plots at a later stage of the experimento

Index terms: inoculation, soybean cerrados.

INTRODUÇÃO

A inoculação da soja é uma prática essencial quando se efetua o plantio pela
primeira vez em solos de cerrados (Vargas e Suhet 1980a, b). Nestes trabalhos foi

1 Eng9 Agr9, Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC-EMBRAPA, Caixa Postal
700023, CEP 73300, Planaltina, DF.
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demonstrada a necessidade da utilização de quantidades de inoculante mais eleva-
das do que a usual, para se obter uma nodulação satisfatória, sendo recomendado o
nível de 1 kg/40 kg de sementes. Contudo, problemas com o manuseio das sementes
inoculadas dificultam a aplicação deste nível de inoculante. Entre estes problemas
cita-se que a quantidade de água necessária à aplicação do inoculante pode hidratar
as sementes, havendo a necessidade de se efetuar sua secagem à sombra, após a ino-
culação. Além disso, uma parte do inoculante não adere às sementes e tende a se
acumular no fundo do depósito das semeadeiras mecânicas, impedindo que as se-
mentes caiam no solo de uma forma homogênea, provocando falhas nas linhas de
plantio. Assim, surgiu o interesse na utilização de adesivos ou veículos não-aquosos
para superar tais problemas.

Vários autores já constataram benefícios da adição de sacarose ao inoculante
(Vincent 1970; Burton 1976; Vargas & Suhet 1980a e Araújo & Oliveira 1974).
Burton (I976) encontrou um maior índice de sobrevivência do rizóbio na superf'í-
cie das sementes quando utilizou uma solução de sacarose a 25% do que quando
utilizou água, para preparar a pasta de inoculante. Fazendo a comparação destes
mesmos tratamentos, Vargas & Suhet (1980a) obtiveram uma nodulação e fixação
de N2 mais alta com o uso da sacarose. Varma & Subba Rao (I973) citam que o
nível máximo de sacarose a ser adicionado ao inoculante deve ser de 5% e afirmam
que acima deste nível há uma redução do índice de germinação e uma elevação na
incidência de doenças fungicas. Estes dados, entretanto, não foram confirmados
por Vargas & Suhet (dados não publicados) que utilizaram níveis de até 40% de
sacarose e não observaram efeito na germinação das sementes e nem na sanidade das
plantas cultivadas em condições de campo. Vargas & Suhet (I980a) recomendam a
utilização de uma solução de sacarose a 25%, para preparar a pasta de inoculante,
usando uma proporção de lide solução para 1 kg de inoculante.

Não obstante os resultados positivos obtidos com a sacarose, deve- se estudar
outros adesivos, com características diferentes que possam ser usados alternativa-
mente. Entre estes estão o querosene, óleo diesel, leite desnatado e a goma arábica.
Os três primeiros já são usados por alguns agricultores. Entretanto, são ainda escas-
sos os dados experimentais sobre os seus efeitos nas bactérias presentes nos inocu-
lantes, o que não permite uma recomendação generalizada destes veículos. Araújo &
Oliveira (I974) não observaram efeitos do óleo diesel e do querosene no peso e nú-
mero de nódulos da soja, mas a baixa nodulação encontrada em todos os tratamen-
tos limita as conclusões do trabalho. Brockwell (1962) e Brockwell & Whalley
(1970) observaram efeitos benéficos da goma arábica na nodulação de leguminosas,
recomendando o seu uso em solução 45% na peletização de sementes de forrageiras.
Vargas & Suhet (I 980a) observaram um aumento na nodulação e atividade da nitro-
genase da soja com a utilização da goma arábica na inoculação. No mesmo trabalho
observaram que, quando esse adesivo foi utilizado, o nível de 250 g/40 kg de semen-
te foi suficiente para promover uma boa nodulação.
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A técnica da peletização de sementes é freqüentemente utilizada para se supe-
rar condições adversas à nodulação (Brockwell 1962, Date 1970, Vincent 1970).
Mascarenhas et aI. (1967) e Arruda et aI. (1968) obtiveram aumento de nodulação
na soja com a peletização com calcário. Por outro lado, alguns trabalhos como o de
Diatloff (1970) com a soja, e os de Norris (1971, 1972) com outras legurninosas, ci-
tam efeitos negativos do revestimento com calcário na nodulação. Norris & Date
(1976) recomendam o uso do fosfato de rocha em lugar do calcário, para a peleti-
zação de sementes inoculadas com estirpes de Rhizobium produtoras de álcalis,
como as que se associam às raízes da soja.

o objetivo deste trabalho foi o de testar, em condições de campo, algumas
formas de inoculação visando a superar os problemas encontrados na aplicação de
doses mais elevadas de inoculante e também verificar as formas que dão maior pro-
teção às bactérias inoculadas, possibilitando o uso de doses um pouco mais baixas
de inoculante do que as atualmente recomendadas.

MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi conduzido em condições de campo no Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados, Brasília, DF, em um Latossolo Vermelho-Amarelo, tex-
tura argilo-arenosa de primeiro ano de cultivo, que havia sido desmatado há três
anos, sendo deixada apenas a vegetação herbácea. O solo foi preparado por meio de-
uma aração, três gradagens, uma rastelagem mecânica e uma catação manual de
raízes. Sua análise química revelou os seguintes valores: pH = 4,75, 0,41 ryiE
Al3+/lüO cc, 1,07 mE Ca 2+ + Mg2+/lüO cc, 1,0 ppm P e 41 ppm K. Foi efetuada
uma calagem com 2,5 t/ha de calcário dolomítico (PRNT = 100) e uma adubação a
lanço com 270 kg/ha de P2 Os (superfosfato simples), 70 kg/ha de K2 O (cloreto de
potássio) e 30 kg/ha de FTE (BR-12), incorporados com arado até 20 em de pro-
fundidade, 26 dias antes da semeadura. A adubação em sulco foi efetuada 15 dias
antes da semeadura com 130 kg/ha de P2 O 5 e 80 kg/ha de K2 O.

O delineamento estatístico foi o de blocos ao acaso com quatro repetições.
As parcelas tiveram as dimensões de 5 m x 6 m. O espaçamento entre as linhas foi
de 0,50 m, sendo semeadas 30 sementes viáveis por metro linear. A cultivar usada
foi a IAC-2. Os tratamentos para 40 kg de sementes foram os seguintes: 1 = Teste-
munha, 2 = 250 g de inoculante + 250 ml de água, 3 = 250 g de inoculante + 250 ml
de goma arábica 40%, 4 = 250 g de inoculante + 250 ml de solução de sacarose
25%, 5 = 250 g de inoculante + 250 ml de leite desnatado, 6 = 250 g de inoculante
+ 250 ml de óleo diesel, 7 = 250 g de inoculante + 250 ml de querosene, 8 = 250 g
de inoculante + 250 ml de goma arábica 40% + peletização com calcário dolomíti-
co, 9 = 250 g de inoculante + 250 ml de goma arábica 40% + peletização com fosfa-
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to de Araxá, 10= 1000 g de inoculante + 1000 ml de água, 11 = 1000 g de inoculan-
te + 1000 ml de goma arábica 40%, 12 = 1000 g de inoculante + 1000 ml de solu-
ção de sacarose 25%, 13 = 1000 g de inoculante + 1000 ml de leite desnatado,
14 = 1000 g de inoculante + 1000 ml de óleo diesel e 15 = 1000 g de inoculan-
te + 1000 ml de querosene. Na peletização das sementes, utililizou-se calcário do-
lomítico e fosfato de Araxá com textura inferior a 60 mesh.

o inoculante utilizado foi proveniente de uma firma comercial, contendo a
estirpe 29 w, que é recomendada para a cultivar IAC-2 (Vargas & Suhet 1980b).
Sua contagem por diluição em placas de agar (meio sólido de Fred e Waksman
1928) revelou uma população de 2 x 109 células de Rhizobium por grama.

Para as avaliações de número e peso de nódulos coletaram-se, em cada par-
cela, 10 plantas aos 12 dias e 12 plantas aos 106 dias, sendo os nódulos destacados
das raízes e secos a 650C por 48 horas. Para a análise estatística estes dados foram
transformados para médias por planta. A determinação do N nos grãos (secos a
600C) foi feita pelo método micro Kjeldahl.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão apresentados os dados referentes às avaliações efetuadas.
Iniciou-se a análise estatística aplicando-se o teste de normalidade dos dados, e uti-
lizando-se uma versão modificada do teste D de Kolmogorov-Smirnov (Stephens
1970). Nos casos em que os dados não apresentaram uma distribuição normal, foi
feito um estudo da dispersão dos resíduos (Neter & Wasserman 1974), identifican-
do e excluindo da análise os pontos outliers que prejudicavam a sua distribuição
uniforme. Mediu-se a eficiência desta eliminação aplicando-se novamente o teste de
normalidade e manteve-se a eliminação apenas nos casos em que a probabilidade
elevou-se para mais de 15%. Na Tabela 1 estão indicados entre parênteses o número
de observações eliminadas em cada caso. Para o peso de nódulos, a eliminação dos
outliers não foi suficiente para que fosse obtida uma distribuição normal dos dados,
sendo necessário que estes fossem transformados para yx:;:-r (Snedecor & Cochran
1973).

Os tratamentos com 250 g de inoculante juntamente com o tratamento com
1.000 g de inoculante + sacarose foram comparados com o tratamento "250 g de
inoculante + sacarose", aplicando-se o teste t de Student (Steel & Torrie 1960) aos
contrastes formados pelo tratamento "250 g de inoculante + sàcarose" em cada
um dos outros tratamentos. Os tratamentos que receberam o nível de 1.000 g de
inoculante foram comparados com o tratamento "1.000 g de inoculante + sacaro-
se" .
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TABELA 1. Efeito de formas e nlveis de inoculação na nadulação e desenvolvimento da soja. Dados médios de quatro repeti-_ a
çoes .

Tratamentos (g inoculante/40
kg sementes+ forma de inoc.l

Peso de nod'/plantad

12 dias

N'? nódulos/planta

N. total Rendimento106 dias 106 dias

Grãos

b
250 9 + sac'lj0se
Testemunha
250 9 + águab

250 9 + goma arábicab

250 9 + leiteb

250 9 + óleo dieselb

250 9 + querosene'?
250 9 + goma arábica + calc:
250 9 + goma arábica + fosf.
1000 9 + sacaroseb

1.000 9 +
1.000 9 +
1.000 9 +
1.000 9 +
1.000 9 +

. cagua
goma arábica c
leité
óleo diesel c

cquerosene

Coefic. de variação (%)

2,8 (1)

0,0 *
1,0 *
2,3
1,2
0,5 *
0,7 *
4,5
2,0
5,8 *

2,2 (1)*

7,9 *
5,1
1,5 *
1,1 (1)*

50

mg kg/ha
57
28
34
91
45
23
39
62 (1)

65
92

297
198
214
479 *
276
205
190
400 (1)

330 (1)
436

74
71
75
82
81
66
74 (1)

63 (1)

80 (1)

74

kg/ha
1.275
1.166
1.221
1.414
1.423
1.119
1.115 (1)
1.096
1.344 (1)
1.226

1.312
1.378
1.390
1.276
1.075

1.7

81
95
90
59
48 (1)*

485
407
426
310
275 (1)

82
86
84
75
66

a Os valores entre parenteses indicam o número de obse, Jações eliminadas do tratamento.

b As médias seguidas de asterisco diferem significativamente do tratamento "250 9 + sacarose" pelo teste t de Student, ao nível
de 5%.

43 35 18

c As médias seguidas de asterisco diferem significativamente do tratamento "1000 9 + sacarose".

d Valores transformados para ~ para análise estatística.



Na avaliação de nodulação aos 12 dias, os tratamentos com sacarose foram
significativamente superiores aos tratamentos com água, óleo diesel e querosene. As
vantagens do uso de solução de sacarose na inoculação têm sido descritas por vários
autores (Vincent 1970, Burton 1976 e Vargas & Suhet 1980a). Além das vantagens
oriundas da obtenção de uma nodulação precoce, o uso de solução de sacarose na
inoculação permite uma melhor aderência do inoculante às sementes, do que o leite
desnatado, querosene, óleo diesel e água, reduzindo as perdas de inoculante. O tra-
tamento com 250 g de inoculante + sacarose foi significativamente inferior ao tra-
tamento com 1.000 g de inoculante + sacarose, confirmando as observações de
Vargas & Suhet (1980b) sobre a necessidade do uso de um nível mais elevado de
inoculante quando se cultiva a soja pela primeira vez em solos de cerrados. O trata-
mento com 1.000 g de inoculante + goma arábica foi significativamente superior
ao tratamento com 1.000 g de inoculante + sacarose. Os dados de nodulação nos
tratamentos com óleo diesel e querosene foram um pouco inferiores ao tratamento
que recebeu apenas água, sugerindo um efeito negativo daqueles produtos na forma-
ção dos nódulos, ao contrário dos resultados descritos por Araújo & Oliveira
(1974), que não observaram efeitos do óleo diesel e querosene na nodulação da so-
ja.

As plantas do tratamento testemunha apresentaram-se sem nódulos na avalia-
ção aos doze dias, indicando a inexistência de estirpes de R. japonicum no solo.·
Contudo, aos cento e seis dias este tratamento apresentava plantas com uma boa
nodulação, evidenciando a ocorrência de contaminação entre as parcelas. Durante a
condução do experimento foram tomados cuidados para minirnizar a contamina-
ção, mas essas precauções se revelaram ineficazes. Uma possível explicação para a
contaminação observada seria a difusão do Rhizobium através da água do solo, ten-
do em vista que as elevadas precipitações pluviométricas promoveram o encharca-
mento do solo. Essa contaminação reduziu as diferenças entre os tratamentos,
principalmente na fase final do ciclo da soja. Na avaliação aos 106 dias, apenas o
tratamento com 250 g de inoculante + goma arábica diferiu significativamente do
tratamento com 250 g de inoculante + sacarose. Os tratamentos com óleo diesel e
querosene, que haviam mostrado uma baixa nodulação aos 12 dias, apresentaram
uma recuperação na avaliação aos 106 dias, embora com valores de nodulação in-
feriores aos tratamentos com sacarose. Não ocorreram diferenças estatísticas entre
tratamentos nas avaliações de rendimento e N total dos grãos.

CONCLUSÕES
A partir dos dados observados pode-se extrair as seguintes conclusões:

1. Para se obter uma boa nodulação inicial na soja é necessário um nível eleva-
do de inoculante (1,0 kg/40 kg de sementes);
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2. As formas de inoculação que incluem goma arábica ou solução de sacarose
são superiores à inoculação rotineira com água; e

3. O óleo diesel e o querosene promovem uma redução na nodulação, não de-
vendo ser utilizados na inoculação.
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MI:TODO DE DETECÇÃO VISUAL DA SENSIBILIDADE
AO AlUMINIO EM SOJA (Gl YCINE MAX (l.) MERRlll)
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RESUMO - Plântulas de três variedades de soja, Flórida, Paraná e Viçoja, foram sub-
metidas a cinco diferentes níveis de alumínio em solução, em seguida, colocadas em
solução aquosa de hematoxilina. Verificou-se que quanto maior era a concentração
de alumínio, mais intensa era a coloração das radículas, possibilitando observar di-
ferenças entre as variedades testadas. O modo de se avaliar visualmente a sensibilida-
de ao alumínio, foi a observação do tipo e intensidade de coloração das radículas.

O método é relativamente rápido, pois os resultados podem ser obtidos em
torno de sessenta horas. Pode ser empregado em programas de melhoramento que
visem à obtenção de genótipos mais tolerantes ao alumínio, porque permite elimi-
nar os mais sensíveis e possibilita o transplante no campo das plântulas selecionadas,
uma vez que o método não é destrutivo.

A VISUAL METHOD FOR ALUMINUM SENSITIVITY
DETECTION IN SOYBEAN

Seedling of three varieties of soybean (F lorida, Paraná and Viçoja}, 40 hours after
germination, were transfered to solutions containing 100 ppm Ca and AI at the
levels of O, 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 ppm. The pH was adjusted to 4.0. After remaining

lEoAop isad da Ornani - .ng. gr., esqursa or a rgamzaçao das Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR,
Caixa Postal 1203, CEP 85800, Cascavel, PR.
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6 Eng? Agr?, Pesquisador do Instituto de Pesquisas Agronômicas - IPAGRO/RS, Caixa Postal
03, CEP 98130, Júlio de Castilhos, RS.
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18 hours in these solutions, the seedlings were placed in an aqueous solution of
AI in the solutions, and constitutes a rapid and a non-destructive method for
evaluating the tolerance of soybean genotypes to AL There were differences among
the varieties tested and the best AI concentration for comparing them was 1.5 ppm.

INTRODUÇÃO

o alumínio em níveis tóxicos no solo (superior a 0,5 e .mg/ 100 g), é encontra-
do em diversas regiões do Brasil (Olmos & Camargo 1976).

Os efeitos nocivos deste elemento às plantas são basicamente: perturbações
na seletividade da membrana celular (Wright & Donahue 1952), diminuição da ab-
sorção, do transporte e do uso de nutrientes (Mooy et ai. 1973, Foy 1974 e Polle
et a!. 1978c), inibição da divisão celular (Clarkson 1966 e Mosquim 1978), acarre-
tando o mau desenvolvimento do sistema radicular, tornando os vegetais mais sen-
síveis à estiagem e menos eficientes na absorção dos nutrientes (Foy 1974).

A soja sofre a ação prejudicial do alumínio (Mooy 1973, Foy 1976), havendo,
porém, diferença na sensibilidade a este elemento entre as variedades e ou linhagens
(Foy et ai. 1969, Goepfert et ai. 1977, Muzilli et ai. 1978 e Sartain & Kamprath
1978).

Os métodos utilizados para se verificar a tolerância ao alumínio normalmen-
te se baseiam no peso seco de raízes e parte aérea (Andrew et ai. 1973, Clarkson
1966 e Rodrigues 1979), nas taxas de crescimento das raízes e parte aérea (Sartain
& Kamprath 1978) e no rendimento de grãos (Muzilli et ai. 1978, Vidor et ai.
1977). Tais métodos são morosos na obtenção dos dados e freqüentemente destru-
tivos.

Polle et ai. (1978a, b, c) propuseram para as culturas de trigo e milho, um no-
vo método para testar sua reação a diferentes níveis de alumínio. Este método se
baseia na deteção visual da sensibilidade ao alumínio, através da coloração por he-
matoxilina das regiões da radícula, danificadas por aquele elemento. O objetivo
do presente trabalho foi o de verificar a viabilidade do referido método, com algu-
mas adaptações, em testar a sensibilidade das três cultivares de soja ao alumínio.

MATERIAL E MÉTODOS

As três variedades de soja escolhidas para o teste foram: Flórida, Viçoja e Pa-
raná. As duas primeiras foram testadas por Muzilli et ai. (1978) em ensaio de campo
e foram consideradas sensível e tolerante respectivamente. A variedade Paraná foi
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incluída no presente trabalho por ser uma das mais cultivadas na região Sul do Bra-
sil.

A metodologia utilizada foi a proposta por Polle et alo(1978a, b, c) com algu-
mas modificações, as quais foram baseadas na metodologia usada por Maria (1979).

°método consistiu na pré-germinação das sementes, as quais foram colocadas
em rolo de papel, dispostas em três fileiras contendo 20 sementes por fileira, perfa-
zendo um total de 60 sementes por rolo de papel. Em seguida foram colocadas em
germinador a 280C durante 40 horas, momento em que as sementes apresentavam
radículas eretas com comprimento igual ou superior a 1,5 em. Após isso, as plântu-
Ias foram colocadas em placas de isopor perfuradas, dentro de bandejas contendo
água desmineralizada.

Cada placa de isopor media 10 em de largura, 15 em de comprimento e
0,5 em de espessura, com 3 fileiras de 10 furos cada, sendo que cada fileira recebia
10 plântulas de uma única variedade. Uma vez preenchidas as placas de isopor, fo-
ram levadas para cinco recipientes contendo 2,0 Ide solução a qual possuía pH 4,0,
100 ppm de cálcio e os seguintes níveis de alumínio: 0,0; 0,5; 1,5; 2,5 e 3,5 ppm.
Para o preparo das soluções utilizou-se Ca(N03)2.4H20, AI/S04)3.l8H20, água
desmineralizada e para o ajuste do pH empregou-se HCI, diluído em 1: 100. Não fo-
ram colocados os demais nutrientes, pois segundo Maria (1979), como este método
utiliza plântulas, as necessidades das mesmas são supridas pelas reservas contidas nos
cotilédones. A razão de se usar 100 ppm de Ca na solução é para evitar que o baixo
pH e as diferentes concentrações de alumínio destruam as paredes e membranas
celulares e provoquem a morte das plântulas.

As plântulas permaneceram nesta solução por 18 horas, sob arejamento
constante. A luminosidade foi por quatro lâmpadas fluorescentes de 40 W dis-
tantes 50 em dos recipientes, durante oito horas. Este recipiente encontrava-se
em laboratório, com temperatura ambiente de 27 ± 20C.

Após o período de 18 horas, as plântulas foram lavadas em água desmine-
ralizada por 20 minutos. Em seguida foram colocadas em solução aquosa de hema-
toxilina, onde permaneceram por 15 minutos. Esta solução foi preparada com
2,0 g de hamatoxilina e. 0,2 g de KI03 dissolvidos em 1,0 I de água desmineraliza-
da.

Após este período efetuou-se nova lavagem das plântulas em ãgua desmine-
ralizada, durante 20 minutos. Em seguida, realizou-se a avaliação da porção termi-
nal (1,5 em) da radícula de cada plântula, através de uma escala de notas que va-
riou de 1 a 6, estabelecida a partir do trabalho de Polle et alo (l978c), baseada na
intensidade e localização da região colorida (Fig. 1).
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o delineamento experimental utilizado foi o de parcelas subdivididas em blo-
cos ao acaso, com quatro repetições. As parcelas foram os níveis de alumínio:
0,0, 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5 ppm e as subparcelas as três variedades: Flórida, Viçoja e
Paraná, cada uma com dez plântulas. A observação individual das plântulas permi-
tiu a obtenção da média ponderada, sendo que os dados foram transformados
para ~ antes de se proceder à análise de variância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

o teste "F" mostrou que houve diferenças significativas entre os níveis de
alumínio, para cultivares e para a interação entre os níveis de alumínio e cultiva-
res.

As médias dos resultados da sensibilidade ao alumínio, detetada pela obser-
vação visual do tipo e intensidade de coloração da extremidade das radículas das
três variedades de soja, nos diferentes níveis de alumínio e sua comparação pelo
teste de Tukey (5%), são mostradas na Tabela 1.

TABELA 1. Médias dos resultados do teste de sensibilidade ao alumfnio pelo método do coran-
te, com os dados transformados para.J x + 0,5. 1

---------

Níveis de alumínio
(ppm} C.V.

Cultivares (%)

O 0,5 1,5 2,5 3,5

Flórida 1,225 a 1,589 a 2,245 a 2,510 a 2,530 a
Viçoja 1,225 a 1,581 a 2,051 b 2,474 a 2,535 a
Paraná 1,225 a 1,635 a 2,022 b 2,452 a 2,504 a

2,75

Na coluna, as médias seguidas de uma mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade.

Os resultados evidenciaram que, à medida que aumentava-se a concentração
de alumínio na solução, mais fortemente as radículas se coloriam. Observou-se
que não houve diferença significativa entre as variedades nos diferentes níveis de
alumínio, com exceção do nível 1,5 ppm, onde Flórida apresentou .suas radículas
com coloração mais intensa, mostrando ser mais sensível ao alumínio, que Viçoja
e Paraná, que apresentaram o mesmo tipo de resposta. Este resultado está de acor-
do com os dados obtidos por Muzilli et alo (1978) que indicaram que a variedade
Flórida foi mais sensível ao alumínio que a Viçoja, em ensaio conduzido a campo.
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No nível zero de alumínio, as três variedades apresentaram radículas que não
se coloriram após o tratamento com a solução de hematoxilina, concordando com
a literatura, pois segundo Gill et al. (1974), a hematoxilina por si só não age como
corante, necessitando para tal da presença de íons metálicos, como o alumínio
por exemplo, que formam um complexo e assim passam a exercer a função de co-
rante de material genético, uma vez que o complexo possui ação mordente junto
às paredes e membranas celulares, penetrando no interior das células e se unindo
ao material genético.

Após o teste, as plântulas das três variedades foram colocadas em caixa de
areia, onde permaneceram até o estádio "VC" da escala de Fehr et al. (1971),
ou seja, quando as folhas unifolioladas estavam desenvolvidas o suficiente de
forma que as bordas não estavam se tocando; em seguida foram transplantadas
para o campo, onde completaram seu ciclo normalmente. Portanto, o método
não foi destrutivo, para as plântulas que foram submetidas aos referidos níveis
de alumínio.

CONCLUSÕES

o método da detecção visual da sensibilidade ao alumínio, pela coloração das
radículas por hematoxilina, mostrou-se viável para o experimento em questão, pois
o referido corante agiu sobre as radículas das três variedades de soja, após estas
serem submetidas às soluções contendo alumínio. A diferença entre os genótipos
testados pode ser observada apenas em um nível de alumínio (I ,5 ppm), o qual in-
dicou que a variedade Flórida é mais sensível que Viçoja e Paraná e estas últimas
apresentaram o mesmo grau de tolerância ao alumínio.

Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que para se efetuar um processo de
seleção de genótipos mais tolerantes ao alumínio é necessário testá-Ios juntamente
com variedades padrões, pelo menos duas, cuja resposta ao alumínio seja conhecida
e distinta, ou seja, uma variedade tolerante e outra sensível; e que a seleção se pro-
cesse em uma concentração de alumínio que efetivamente separe os genótipos tole-
rantes dos sensíveis. Uma vez efetuada a seleção, as plântulas escolhidas podem ser
transplantadas no campo, para completarem seu ciclo normalmente, pois o método
em questão não é destrutivo para a soja.
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PARÃMETROS E TÉCNICAS
QUE PERMITEM A CARACTERIZAÇAO DOS MATERIAIS

A SEREM EMPREGADOS COMO SUPORTE DE INOCULANTES

R.G. Handrup'

RESUMO - Analisam-se, no presente trabalho, a metodologia a aplicar e a importân-
cia teórica, de vários parâmetros que podem servir para caracterizar suportes de ino-
culantes, tais como: a avaliação das propriedades de superfície; o fornecimento de
nu trientes; a existência de substâncias tóxicas para as bactérias; as capacidades de
retenção de água e de conservação do pH etc. Também se considerará a forma em
que a granulação afeta cada um dos parâmetros expostos, e sugerir-se-á uma técnica
microbiológica que possa justificar a necessidade de esterilização dos suportes.

Termos para indexação: suportes de inoculantes para leguminosas.

PARAMETERS AND TECHNIQUES USED TO CHARACTERIZE
SUPPORT MATERIAL FOR INOCULANTS

ABSTRACT - The methodology and importance of some pararneters that can be
used to characterize inoculant carriers, such as the evaluation of the surface

1 Dr. em Bioqu ímica Industrial, Rua Teodoro Baima, 51, apt~ 92, V. Buarque, CEP 1220 - São
Paulo, SP.
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properties; the possibility of the carrier to act as a bacterial food supplier, or as a
toxic substances releaser; the water capacity; the buffer capacity; etc., are analized
in this paper. The relationship between the granulation and the above parameters
will also be considered. A microbiological technic that justifies the necessity of
carrier sterilization will be suggested.
Index terms: inoculant carriers.

INTRODUÇÃO

Até agora não existe um critério definido sobre quais os parâmetros físico-
químico-biológicos, que podem ser utilizados para avaliar ou comparar diferentes
materiais, a serem utilizados como suporte de inoculantes para leguminosas. Neste
trabalho sugerir-se-ão algumas determinações experimentais, explicando seu signifi-
cado e importância, para que possam ser usadas no momento da escolha entre dife-
rentes suportes.

MATERIAIS E MÉTODOS

o procedimento normalmente empregado pelo autor, para determinar a toxi-
cidade de possíveis suportes, consiste em suspender 2 g do material já acondiciona-
do (ou seja, com a granulação final e neutralizada, se for necessário, com CaCO 3 )

em 100 rnl de água destilada, agitando mediante agitador rotatório de 2,5 em de
excentricidade, a 200 rpm, por uma hora, para depois tomar o sobrenadante e, após
uma esterilização por vapor a 12loC durante 15 minutos, agregar o extrato aquoso,
na proporção de 100%, a um meio de produção (Randrup 1979) de dupla concen-
tração, que ficará então com sua concentração de nutrientes normalizada. Ajustar o
pH. Comparar (tudo em duplicata) com um meio idêntico, só que diluído com água
destilada estéril.

Todos estes meios serão inoculados a 15% (Randrup 1979) com o rnicroorga-
nismo a ser suportado futuramente. Determinar se existe ou não uma inibição do
crescimento bacteriano, através da determinação de parâmetros, tais como: número
de bactérias viáveis/ml; velocidade de crescimento, ou tempo de geração (Lopreto
1972); densidade óptica dos caldos; etc., e, se assim for, calcular a percentagem de
inibição, considerando a média dos controles como 100% de não-inibição.

A porosidade total e a densidade real podem ser determinadas mediante um
penetrômetro de mercúrio, em um Porosímetro do tipo Aminco-Wínslow 5-7108,
como o utilizado nestas experiências. As amostras turvosas ou sedimentares foram
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convertidas em pastilhas mediante uma pressão de 15.000 libras. O vácuo de traba-
lho era de 50 microns. A pressão de intrusão variava entre 10.000 e 60.000 unida-
des, de acordo com as características da amostra.

O cálculo do diâmetro equivalente, pelo método geométrico, exige observar
ao microscópio, sob amplificação conhecida, amostras representativas de cada fra-
ção granulométrica, desenhando depois os contornos das partículas mediante o au-
xílio de uma "câmara clara"~3), do tipo usado em botânica.

Traçando na folha de papel retas em muitas direções aleatórias, e promedian-
do os valores de diâmetro achados para as partículas- interseccíonadas, pode-se de-
terminar o diâmetro equivalente (0n).(2) Caso as partículas sejam anisodiamétricas,
aconselha-se anotar por separado os diâmetros maior e menor de cada elemento in-
terseccionado, promediando valores por separado. Na Fig. 1 aparecem alguns
exemplos.

Caso as partículas não sejam aproximadamente esféricas, e sim prismáticas,
além de ter que determinar duas "arestas equivalentes" (a e b), também deverá se
conhecer a "altura equivalente" (h), o que pode ser facilmente realizado mediante
medições de profundidade com o microscópio(3), enfocando sucessivamente a base
e a parte superior da partícula, lendo logo no tambor do micrométrico o movimen-
to axial do objetivo. Para evitar o passo morto-tjogo), que possa ter a parte mecâni-
ca, é recomendável efetuar tais enfoques só em um sentido.

A amostra não deverá estar montada em líquido nenhum, pois senão devería-
mos corrigir a refração da luz. A altura verdadeira pode ser determinada, nesse caso,
multiplicando o valor obtido pelo índice de refração do líquido(3).

Para determinar a densidade aparente (8A)' deveremos pesar 100,0 g do mate-
rial em estudo, colocando-o em provetas graduadas de 200 ml, medindo então o vo-
lume aparente (VA) ocupado pelo pó, após ter batido repetidamente com os dedos
no vidro, para acomodar melhor as partículas. Tirar uma média de quatro repeti-
ções. Utilizar a fórmula:

Quando tiver que determinar-se a 8A de uma amostra coletada de um saco
contendo várias dezenas de kg de pó, a amostragem é crítica, pois. durante o trans-
porte do saco geralmente acontece uma acomodação de partículas, concentrando-se
as menores num extremo, que pode ser na parte lateral, caso o saco tenha sido
transportado horizontalmente. Por esta razão, a utilização de um picnômetro é de-
saconselhável e o melhor é amostrar 15-20 g em pontos extremos do volume de pó,
até completar 100,0 g.
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FIG,l, Determinação de diâmetros equivalentes pelo método geométrico. As três figuras [de-
senhadas mediante uma câmara clara) têm a mesma ampliação. Em
a. aparece o material que passou por duas malhas "200" consecutivas. Em troca, em
b. estão representadas algumas das partlculas que foram retidas pela segunda malha

"200", Na fração "malha 30" podem ser observados fragmentos de vegetais.
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FIG. 1. Continuação.
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FIG. 1. Continuação.
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Mediante peneiras apropriadas, pode-se determinar a ,8ranulometria de 1 kg
do material (pois quantidades menores induzem a erro )(12), separando cada fra-
ção granulométrica (fn) e calculando sua percentagem em peso (%fn) sobre o total
(utilizar sempre o peso seco, em vez do peso úmido).

Caso se queira ter uma idéia da superfície específica (sn) do material, sem ter
que utilizar uma aparelhagem complexa, necessitamos primeiro calcular a densidade
aparente de cada fração granulométrica (o An)' trabalhando em cada caso em forma
idêntica à enunciada acima.

Conhecendo os diâmetros, ou as arestas e alturas equivalentes, poderá ser
empregada qualquer uma das seguintes fórmulas, de acordo à forma da partícula
predominante mais representativa (Fig. 2).

A superfície específica do material total (S) não pode ser obtida simplesmen-
te somando os valores correspondentes à cada fração granulométrica, pois agora
interessa a percentagem de partículas com cada granulação, contidas em um grama
do supo.te.

A fórmula seguinte dá uma idéia grosseira desse valor:

Caso conheçamos a densidade real (oR) de cada fração, no caso de ter deter-
minado a porosidade pela técnica de intrusão de mercúrio, poderíamos utilizar uma
fórmula que dá a superfície específica de uma partícula hipotética de diâmetro
0n, e que é útil apenas para comparar a sn de diferentes frações granulométricas. A
constante numérica K pode. valer 1, nesse caso:

K

As diferentes técnicas mencionadas neste trabalho, para determinar cada pa-
râmetro de comparação entre suportes, a técnica recomendada pelo autor, as re-
ferências bibliográficas pertinentes e a unidade de medida, aparecem resumidas
na Tabela 1.

o termo "totais", aplicado à contagem de microorganismos -aeróbios ou aos
fungos (Tabela 3), significa o número total de viáveis, nas condições padrão especi-
ficadas.
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Forma representativa
das cerucutas e ernpecotamento

Fórmula a utilizar para calcular

a superfície especifica da fração

granulometrlca n Isn'

II

a b
21--- + a. bl

h

111' b. h .}0,5 Ia', b'l

IiAn

rl, (6 hr % + ~4n ]

ó~~ An

Condições

Partículas esféricas sem mrcropo-

ros. Empacotamento não-compac-

Partrcutas retangulares ou pnsmé-
nces. sem rmcroporos Empacota-

mente compacto.

Panrcuras etrcsorcats e chatas sem

mlcroooros. Empacotamento se-
mi-compacto.

Pari ículas cômcas sem micr opo-

poros. Empacotamento compac-
to. (vrde desenhosl.

FIG. 2. Fórmulas para calcular a superflcie especifica de partfculas com ao menos um diârne-
tro idêntico (componentes de uma fração granulométrica).
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TABELA 1. Técnicas que permitem avaliar cada um dos parâmetros úteis na caracterização de suportes para inoculantes.

Item Parâmetro Técnica experimental
Referência Técnica

Unidade
bibliográfica recomendada

Matéria orgânica
a. Técnica de combustão 1191 b. 9%
b. Determinar % de C. Mufnolicar x 1,32 ele.

2. Relação C/N Dividir 1.- b. pela % de N 111 adimensional

3. Ácido do húmus Técnica edafológica 171 9%

4. Atquurâo a. Perda de peso entre 150 e 300°C 1181 a. 9%
b. Solubil. em solv. orgân. e mfra vermo ele.

5. Forma de particulas Mrcrosccpie após diafanização 121
131

6. Inertes a. Técn. edaf . (amostra em água. Peneirar! 171 b. 9%
b. Perda de peso a 600°C (ptroqravimet.)

1201
7. CInzas Ptroçrevirnerne a 1.aDODe 1211 9%

etc .

8. Densidade aparente a. Prcnórnetro
b. g/cm3

b. Vide "Materiais e Métodos", texto

9. Densidade real
a. f nrrusâc de mercúrio 121 a .. g/cm3

b. Técn. edafolóqrca (rel. ar/partícula) 171

10. Capacidade tudnca a. Técnica da membrana (Richardsl 1181 a. g% de água/g
b. Técnica da centrlfuga

11. Porosidade Intrusão de mercúrio 121 vol. poros/vai.

12 Tipo poros Intrusão de mercúrio 121 Micro-Macroporos

13. Superf rcle especrftca a. Balança termoiónica
121 b. m2/g

b. Método geométrico

0\
\O 14. Contaminantes Análise microbiológica de fungos e bactérias 181 viáveis/2 9
W



RESULTADOS E DISCUssAo

Qualquer suporte de inoculantes deve possuir as seguintes propriedades:

1. Ser atóxico para o microorganismo que será suportado.

2. Fornecer o máximo de nutrientes e proteção física às bactérias suportadas.

3. Possuir uma granulação tal que permita uma boa aderência às sementes que
serão inoculadas.

4. Possuir uma boa retenção de água, e uma boa capacidade de buffer,

5. Ser econômico e de fácil manuseio.

Qual seria a seqüência de passos a seguir, na eventualidade de pretender es-
tudar um possível suporte para leguminosas?

Supondo que se conheça um material aparentemente econômico e de fácil
obtenção (exigência do ponto 5), e que se pretenda caracterizá-lo para analisar a
possibilidade de utilizá-lo como suporte, o primeiro passo seria determinar o seu
conteúdo de água .e sua granulação, no estado bruto.

A moenda e a secagem são duas das operações unitárias que mais afetam o
custo industrial do inoculante, e se pudéssemos utilizar materiais naturalmente se-
cos e bem moídos, ou de fácil moenda, esses custos poderiam ser bem menores. Por
isso o interesse em resolver esses aspectos em forma prioritária.

Também dever-se-Ia conhecer o tempo total "da secagem (já que indiretamen-
te incide no custo final), supondo a utilização de câmaras aquecidas, ou o calor
solar, dando sempre preferência a este último método, que exige menor gasto de
combustíveis, porém que está sujeito às condições climáticas imperantes na zona.

Para realizar experiências tendentes a encontrar a granulação que origine uma
boa sobrevida das bactérias, tentando que seja o mais grossa possível (mais econômi-
ca) e que simultaneamente permita um bom contato do inoculante com a semente
(ponto 3), primeiro devem ser retirados os pauzinhos e pedras que puderem existir
no material, mediante uma peneira de malha apropriada. Em continuação, sugere-se
dividir em até três frações uma porção do material em estudo, moendo uma delas
até que passe por uma malha 200 (0,074 mm); outra até que passe por uma malha
100 (0,149 mm), sem que por isso transpasse a malha 200; e uma outra, que deve
ser o produto da moenda até malha 200, de uma primitiva fração de granulação
30-100 (Fig. 3). .

As duas primeiras frações, que serão chamadas de "200" e "100", respectiva-
mente, servirão para realizar testes com sementes (Randrup 1979) e para caracteri-
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Areia etc.

Malha 100

•O 0-.
Malha 200 (com áridos)~O.W li' O

"~~o~
inertes -.& Q

FIG.3. Separação dos componentes granulosos de uma turfa que apresenta áridos.
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zar o material em estudo, enquanto que a última das frações citadas, denominada a
partir de agora como "200 de 30", será empregada especificamente para estudar a
influência que poderá ter a inclusão de areia e outros inertes, sobre a sobrevida dos
rizóbios. Esta última fração está especialmente indicada nos casos de materiais
(solos, turfas, aterrados, sedimentos etc.) com grande possibilidade de conter
inertes.

Tal como pode ser observado na Fig. 3 no caso de turfas, a fração "200 de
30" só deveria estar formada por restos vegetais, com pouquíssima quantidade
de areia, argila etc. A fração "200", em troca, sim, terá inertes de granulação fina
e, por este motivo, comparando o desempenho de uma e outra fração, conseguire-
mos conhecer a influência dos áridos.

Se agora fizermos a determinação da capacidade hídrica ou da capacidade
buffer de cada fração (ponto 4), possivelmente descobriríamos valores opostos,
pois a argila e o CaC0

3
, que por um lado ajudam a bufferar o inoculante, por ou-

tro lado poderão diminuir sua capacidade de retenção de água.

Considerando que a capacidade buffer do suporte pode ser restaurada com
vantagens, adicionando pó bem moído de carbonato de cálcio, dever-se-á prestar
especial atenção à capacidade hídrica do material, que em forma indireta pode até
determinar o período máximo de armazenagem que pode sofrer o inoculante, antes
dos microorganismos se inativarem por dessecação.

Uma vez bufferada - se necessário - cada fração granulométrica, e após ter
determinado experimentalmente sua capacidade hídrica (recomenda-se um valor
superior a 50 g% de água/g seco, para a pressão de trabalho de 1 bar), poderemos
nos ocuparem satisfazer o ponto 1, relativo à não-toxicidade do extrato aquoso do
material.

Caso exista uma diminuição de viáveis/ml, ou um aumento do tempo de gera-
ção microbiano, superior a 20% do valor médio achado para os erlenmeyers contro-
le, considerar o material como não-recomendável para constituir suporte de inocu-
lantes, ao menos nesse estado.

Uma possibilidade de salvar a situação é esterilizar o futuro suporte mediante
vapor, por várias horas. Geralmente esse "cozimento" serve para arrastar ou destruir
grande parte dos produtos inibidores presentes (Randrup 1980).

° ponto 2, que ainda falta discutir, refere-se à possibilidade que cada material
tem para fornecer o máximo de nutrientes e proteção física às bactérias suportadas.

Para avaliar estas possibilidades, teremos que realizar certas análises, que
aparecem resumidas na Tabela 2.

Analisando cada item da Tabela 2, temos:
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TABELA 2. Importância da determinação de cada parâmetro.

Item Parâmetro Importância de sua determinação

1. Matéria orgânica Possíveis nutrientes orgânicos para o rizóbio.

2. Relação C/N Potencial de disponibilidade de compostos nitrogenados. "Enve-
lhecimento" do material.

3. Ácidos do húmus Grau de decomposição do material. Poder buffer.

4. Alquitrão ou compostos

policíclicos
Grau de decomposição. Identificação de tóxicos microbianos.

Grau de repelência à água Hipofilicidade do suportel.

5. Microscopia

Forma das partículas (permitindo calcular a superfície escecr-
fica, ou corrigir a técnica usada para moer o material). Identifi-
cação de contaminantes microbianos, ou da espécie vegetal pre-
dominante na amostra.

6. Inertes Permite conhecer a carga mineral do material.

7. Cinzas Potencial de disponibilidade de nutrientes minerais, para os rr-i-
croorganismos ou as leguminosas loligoelementosl.

8. Densidade aparente Proporção de inertes em cada treçéo. Indiretamente, permite
conhecer a "forma" das partículas.

9. Densidade real Permite calcular a poros idade e o grau de empacotamento
das oar trcutas.

10. Capacidade h idrica Indica a dificuldade em dessecar a matéria-prima, ou a tendência
do suporte para conservar a umidade.

11. Porosidade Indica o número de "esconderijos" para as bactérias.

12. Tipo de poros Indica o tamanho dos esconderijos.

13. Superfície esoecruce
Indica a área de contato "caldo de irnpreçnecâo-suporte". a
tendência de adsorver gases e dá urna idéia sobre o empacota-
mento das partículas.

14. Contaminantes
Indica a necessrdade de esterilizar o material, e eventualmente.
o tempo de retençã"o na au toctave. ao esterilizar com vapor.
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1. - • 2. - Mat6riaorginica e relaçio C/N

Tanto a percentagem de matéria orgânica como a relação CjN, 'dão uma idéia
da disponibilidade de nutrientes potenciais para os rnicroorganismos. Quanto maior
o primeiro, e menor o segundo, tanto melhor.

3. - .4. - Acidos do húmus;· alquitrã'o e hidrocarbonetos policíclicos

Realmente, só com o dado da matéria orgânica total não podemos predizer as
bondades de um suporte, pois também interessa que esta matéria orgânica seja assi-
milável, e que não seja tóxica. Esta última consideração é avaliada através do teste
de toxicidade, como foi explicado previamente (ponto 1) ou, se for necessário, ten-
tar identificar a natureza do tóxico, mediante a determinação de alquitrão ou hidro-
carbonetos policíc1icos, que são inibidores do crescimento deste tipo de bactérias
radicícolas, e que normalmente existem nos materiais originados por decomposição
de vegetais antigos. Quanto maior a percentagem de carbono na amostra (e, em ge-
ral, quanto mais preta e brilhante), tanto mais velha e degradada será, e tanto mais
fatível então de conter substâncias bacterostáticas, como as mencionadas no item 4.

Isto pode ser confirmado mediante 3. - , pois esses ácidos (fúlvico, himato-
melánico, húmico etc.) são típicos do húmus e indicam um certo grau de decom-
posição anaeróbica, porém ainda não total.

5. - Microscopia

Se quisermos decidir se um material, turvoso ou sedimentário vegetal, é de
formação recente ou não, além dos testes anteriores, poderíamos efetuar uma
observação microscópica após diafanização com cloral. Se ainda formos capazes
de identificar a família ou o gênero do vegetal primitivo que predomina na amostra
(geralmente estudando os fragmentos de esporangio; os esporos vegetais; as folhas;
a existência de vascularização etc.) (Fig. 4), então teremos segurança que esse mate-
rial não é tão velho, visto que ainda conserva estruturas representativas.

Além do mais, essa observação microscópica, realizada com maior aumento
e, se for necessário, com o auxílio de técnicas de coloração, permitiria identificar
esporos de fungos ou bactérias, assim como as eventuais formas vegetativas corres-
pondentes.

Então, se for detectada uma inibição do suporte sobre o rizóbio, e os pontos
3. - e 4. - demonstrarem que não são os responsáveis por esse efeito, então podería-
mos intensificar a observação microscópica e utilizar meios de cultura específicos
(Tabela 3) que permitam o isolamento dos gêneros presentes, ante à possibilidade
que a inibição seja devida a contaminantes ou a seus metabolitos (antibióticos etc.).
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FIG.4. Estudo botânico de fragmentos .vegetais de um material destinado a suporte de ino-
culantes.
1. Fragmento.do esporangio (52 x).
2. Folinha de Sphagnum sp. (52 x),
3. Fragmento do colunelo (52 xl,
4. Fragmento'do esporangio (300 x).
5. Esporo vegetal (300 x],
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TABELA 3. Meios de cultura e condições de incubação, para isolar possfveiscontaminantes de suportes para inoculantes.

Grupo de microorganismos
que resultará isolado

Nome do meio de cultura a utilizar Condições de incubação

Merck(8) (9) Difco Temperatura Tempo
(oC) (dias)

N~ 5463
Agar Plate Count 35

N~ B 2
2,4,6

Idem anterior, s6 que é colocado a 90°C na placa 35 2e4

N~ 5415
Agar Littman

30
N~ B 294

até 10

N~ 5452
Agar Brewer 35

N~ B 279
até 4

N~ 5469
Agar Chapman 35

N~ B 313
até 4

Aer6bios totais

Aer6bios, esporulados ou resistentes

Fungos totais

Anaer6bios, facultativos ou
microaerófilos

Aer6bios, hal6filos
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