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Introdução

A ferrugem-asiática da soja, causada pelo 
fungo Phakopsora pachyrhizi, é uma das do-
enças mais severas que incide na cultura da 
soja, com danos variando de 10% a 90% nas 
��������	��
����	
��
�����	����	���	��������	
(YORINORI et al., 2005).

Os sintomas iniciais da doença são peque-
���	 ������	 ���������	 ��	 ���������	 ��������	 �	
marrom-escura. Na face inferior da folha, po-
de-se observar urédias que se rompem e li-
beram os uredosporos. Plantas severamente 
infectadas apresentam desfolha precoce, que 
compromete a formação, o enchimento de va-

���	�	�	����	����	��	
����	

As estratégias de manejo recomendadas no 
Brasil para essa doença incluem: a utilização 
de cultivares de ciclo precoce e semeaduras 
no início da época recomendada, a eliminação 
de plantas de soja voluntárias e a ausência de 
cultivo de soja na entressafra por meio do va-
zio sanitário, o monitoramento da lavoura des-
de o início do desenvolvimento da cultura, a 
utilização de fungicidas no aparecimento dos 
sintomas ou preventivamente e a utilização de 
cultivares resistentes (TECNOLOGIAS, 2013). 

Desde a safra 2003/04, ensaios cooperati-
vos em rede vêm sendo realizados para a com-
�������	��	���������	��	���
������	��
��������	
e em fase de registro no controle da ferrugem-
���������	����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	
os ensaios cooperativos vêm sendo utilizados 
para monitoramento da sensibilidade do fungo 
P. pachyrhizi	���	����������	��
�����	!���	����-
der esse objetivo, ingredientes ativos isolados 
têm sido incluídos nos ensaios. O objetivo des-
te trabalho é apresentar os resultados do en-
saio realizado em Londrina, PR. Esse ensaio 
faz parte dos ensaios cooperativos para con-
trole da ferrugem na safra 2016/17.

Material e Métodos

O ensaio foi conduzido em Londrina, PR, 
na fazenda experimental da Embrapa Soja em 

"#$&'$*�	���	�	�+;�����	��	�������	�	���������	
de fungicidas no controle da ferrugem. A culti-
var NS 5959 IPRO, tipo de crescimento inde-
terminado, foi semeada em 21 de novembro 
de 2016, em área em sistema de plantio direto. 
<����	�����=����	 ����	����������	���	 ���
���-
das (Tabela 1). A primeira aplicação dos trata-
mentos foi realizada aos 53 dias após a seme-
adura, no fechamento das linhas de plantio da 
lavoura. Os tratamentos foram reaplicados aos 
20 e 14 dias após a primeira e a segunda apli-
cação, respectivamente, seguindo o protocolo 
estabelecido nos ensaios cooperativos.

 Para a aplicação dos produtos foi utiliza-
do pulverizador costal pressurizado com CO2, 
pontas de pulverização XR11002, pressão de 
30 libras e volume de calda equivalente a 200 
L ha-1. O delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso com 18 tratamentos (Tabela 
$>	�	?�����	 �����������	 �����	����	 ���������	
constituída por parcelas com seis linhas de 
soja com 5 m de comprimento e espaçadas 
em 0,45 m, considerando-se as quatro linhas 
centrais como área útil para aplicação dos tra-
��������	�	����	��	�����������	

Foram realizadas estimativas da severida-
de da ferrugem nos terços inferior, médio e su-
perior das plantas, em quatro pontos das par-
celas, sendo a média utilizada como a média 
de severidade da parcela. A porcentagem de 
controle foi estimada em relação à testemunha 
���	�������	���	���
������	��	����	��	������	��	
duas linhas centrais das parcelas foram colhi-
das para estimativa da produtividade. A pro-
dutividade foi estimada em kg ha-1, a 13% de 
umidade. 

Os resultados foram submetidos à análise 
��	����@����	�	?�����	��
���������	���	�����=���	
o teste de Scott-Knott para agrupamento dos 
tratamentos, utilizando o programa SASM-Agri 
(CANTERI et al., 2001).

Resultados e Discussão
Na primeira aplicação, não havia sintomas 

de ferrugem. Os primeiros sintomas de ferru-
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gem foram observados em R3, sendo a doen-
ça que predominou no ensaio. A severidade 
máxima foi de 58,7%, em R5.5, na testemunha 
sem fungicida (Tabela 1). 

Na avaliação em R5.5, tebuconazol (T2) e 
azoxistrobina (T4) apresentaram severidade 
semelhante a testemunha sem controle. As 
menores severidades foram observadas para 
��	�����������	+�Q����	U	����������=��	U	���W�-
Q�����+���	 Z[$\>	 �	 ����������=��	 U	 ���W�Q�����-
bina (T8), com 91% e 85% de controle, res-
pectivamente, seguido dos tratamentos com 
picoxistrobina + tebuconazol (T9), piraclostro-
+���	U	���Q�����=��	U	W�Q��^��Q��	Z[$">�	��-
coxistrobina + tebuconazol + mancozebe (T13) 
e S-2399 + tebuconazole (T18), que apresen-
taram controle igual ou superior a 70%.

O tratamento com azoxistrobina + benzo-
�����W��^�	 Z[$$>	 �	 �=�Q�����+���	 U	 +��=����-
��W��^�	U	����������=���	Z[$&>	������������	
severidade semelhante à ciproconazol (T3) e 
azoxistrobina + ciproconazol (T5), com contro-
le inferior a 45%. A redução de controle, obser-
vada desde a primeira avaliação, para o trata-
�����	�=�Q�����+���	U	+��=������W��^�	 Z[$$>�	
considerado fungicida padrão, foi atribuída à 
presença da mutação do fungo na subunida-
de sdhC, na posição I86F, relatada pelo FRAC 
e presente na área do ensaio com frequência 
de 72% (BASF, informação pessoal). A mistura 
����Q�����+���	 U	 +��=������W��^�	 Z[$*>	 ���-
+��	����������	�������	��	���������	Z_`w>�	
���������	���	�	���������	��	�����	"#$\'$&�	
�����	����	��������	�	�=�Q�����+���	U	+��=�-
�����W��^�	Z[$$>�

As altas temperaturas e baixas precipita-
����	��	���{���	����	��	����������	��	
����	
e maturação anteciparam o ciclo da cultivar, 
igualando a produtividade de vários tratamen-
tos. As maiores produtividades foram obser-
vadas para os tratamentos picoxistrobina + 
���������=��	Z[&>�	 ���W�Q�����+���	U	���������-
=��	 Z[*>�	 ���W�Q�����+���	 U	 ����������=��	 Z[|>�	
�����������+���	U	���Q�����=��	U	W�Q��^��Q��	
(T12), picoxistrobina + tebuconazol + man-
cozebe (T13), azoxistrobina + tebuconazol 
+ mancozebe (T14), bixafen + protioconazol 
U	 ���W�Q�����+���	 Z[$\>�	 ����Q�����+���	 U	 +��-
=������W��^�	 Z[$*>	 �	 }�"~``	 U	 ��+�����=���	
(T18). A produtividade dos demais tratamentos 
foi semelhante à produtividade da testemunha 
sem controle. Apesar da ferrugem ter iniciado 
cedo no ensaio, seu progresso foi lento e a re-

dução de produtividade, comparando a produ-
tividade da testemunha e a produtividade do 
tratamento com bixafen + protioconazol + tri-
W�Q�����+���	Z[$\>�	���	��	$`w�	

Todos os tratamentos com protioconazol 
(T8 e T15) e tebuconazole (T2, T9, T14 e T18) 
������������	��������	��	�����Q��������	���	
clorose internerval, após a terceira aplicação.

Nos ensaios cooperativos os fungicidas são 
���������	 ����������������	 ��	����������	 ��-
?���������	����	����������	�	���������	��	���-
������	�����	�����������	�����	���	�����=����	
na determinação de programas de controle, 
priorizando sempre a rotação de fungicidas 
com diferentes modos de ação e adequando 
os programas a época de semeadura e a re-
gião.

Conclusão

No ensaio realizado em Londrina em 
"#$&'$*�	��	���������	���������	�����������	
o aparecimento da ferrugem, porém a evolu-
ção foi lenta, mas foi possível observar dife-
�����	 ��	 ���������	 �	 �������������	 �����	 ��	
tratamentos. As menores severidades foram 
observadas para os tratamentos bixafen + pro-
�������=��	U	���W�Q�����+���	Z[$\>	�	����������-
=��	U	���W�Q�����+���	Z[|>�	���	`$w	�	|\w	��	
controle, respectivamente. 
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Tabela 1. Severidade de ferrugem (SEV%) em R5.5, porcentagem de controle (%C) em relação a 
testemunha sem controle e produtividade (PROD) para os diferentes tratamentos.

1Adicionado Nimbus 0,6 L ha-1;
 2Adicionado Nimbus 0,75 L ha-1; 3Adicionado Aureo 0,25% v/v; 4Adicionado Nimbus 0,5 L ha-1; 5Adicionado Assist 0,5 L ha-1; 

6Adicionado Nimbus 1 L ha-1; 7Adicionado Agris 0,3 L ha-1; 8Adicionado Nimbus 0,5% v/v; 9RET III; 10RET II. Médias seguidas da mesma letra na coluna não 
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�� �������	������ ��� ����� �� ��� ����� ��
�� ��� �������	���� �� ���� �� �� ���� ��
� ��� �������	��!��������	������� ���!���� ����� �� ��� ����� ��
�� ���� �������	��!��������	������ ���!���� ���� �� �� ����� ��
�� ���"�� �������	��!��������	������ ��!���� ����� �� ��� ����� ��
�� ���"�� �������	���!���������	������� ���!���� ���� �� �� ����� ��
�� ���� �������	��!�������	������� ���!���� ����� #� ��� ����� ��
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