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RESUMO - Foi conduzido um experimento a fim de verificar o efeito de pulverizações fungicidas na 
parte aérea do arroz (Oriza sadva L.) sobre a sanidade das sementes. Os tratamentos utilizados foram: 
mistura de Captafol com Kasugamicina, (Kasugamicina + Phytalide) e (Kasugamicina. Phosdiphen); 
Kitazin com (Chlorotalonil + Tiofanato Metílico). A avaliação foi baseada nos dados de severidade de 
ataque da doença nas folhas e panículas, germinação, sanidade e peso de 100 sementes. Todos os tra-
tamentos reduziram a incidência de brusone, melhoraram a germinação e o peso de 100 sementes, 
assim como reduziram a população fúngica da semente de arroz. Destacou-se o tratamento (Kasuga-
micina 1,4% + Phytalide 15%) + Captafol 47,9%, na dosagem de 1,0 kg + 1(ha, respectivamente. 

Termos para indexação: controle de doenças, Kasugamicina, ICasumin, Kitazin, Captafol, Phytaiide, 
Phosdiphen, Fyricu latia oryzae, Hebninthosporium oryzae, brusone, helmintosporiose. 

SANITARVCONDITIONSOE RICESEED 
PRODUCEO UNJDER FOLIAR APPLICATIONS OF FUNGICIDES 

ABSTRACT - A field experirnent was conducted with the objective of determining the effectiveness of 
foliar applications of several fungicides on the sanitary conditions of the seeds. The treatments were: 
Captafol with Kasugamycin, (Kasugamycin + Pliytalide), and (Kasugamycin + Phosdiphen); 
Icitazin wjth (Chlorotalonil + Methil Tiophanate). The evaluation was based on the data of 
severity of the attack of the disease on the leaves and panicles, and ori the germination, health and 
weight of 100 seeds. AlI the treatments reduced rice blast incidence, increased the germination and 
weight of seeds, and controlled effectively corumon seed pathogens. The best results were obtained 
with the catnbination of the fungicide (Kasugamycin 1,4% + Phytalide 15%) + Captafol 47,9%, as the 
rates of 1 kg + 12/ha respectivelly. 

Index terms: disease control, Kasugamycin, Kasumin, Kitazin, Captafol, Phytalide, Phosdiphen, 
Pyricularia oryzae, HeIm/nthospor/um oryzae, seed health, rice blast disease, helminthosporiosis. 

INTRODUÇÃO 

As sementes de arroz podem ser afetadas por 

vários gêneros de fungos, e dentre eles muitos são 

patógenos, que reduzem a percentagem de germi-
nação e causam a morte das plântulas (Mathur 

1979, Chang et aL 1972). Além disso há o perigo 

da transmissão para áreas novas e culturas subse-
qüentes (Ribeiro 1977). 

Os prejuízos decorrentes da incidência das 

doenças, principalmente brusone e helminthospo-
riose, não decorrem apenas das reduções da produ-

ção, mas a qualidade da sementes também pode ser 

comprometida (Ribeiro 1973 e 1977 e Gelmini 
1978). 

O controle da transmissão dos patógenos pelas 

sementes e a proteção das plantas jovens podem 
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ser conseguidos por meio do tratamento de semen- 

tes com fungicidas (Ribeiro 1977 e Gelmini 1978); 
mais recentemente, (Lasca etal. 1980) demonstra- 

ram que a semente proveniente de lavouras pulveri- 

zadas tem sua sanidade melhorada. 

O presente trabalho propôs verificar o efeito 
de alguns tratamentos fungicidas utilizados em 

pulverizações na parte aérea do arroz de sequeiro, 
sobre a sanidade da semente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi instalado em cultura de sequeiro, em 
Lavras, MG, no ano agrícola de 197911980, e a variedade 
utilizada foi a IAC-47. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, 
com sete tratamentos e quatro repetições. As parcelas me-
diram 3 m x 6 m (6 linhas de 6 m espaçadas 0,5 m entre 
si), deixando-se como bordadura uma linha lateral e 0,5 m 
nas extremidades. 

Os fungicidas utilizados foram: lCasrabcide (Kasugami-
cina 1,4% + Phytalide 15%), Kasumiron (Kasugamicina 
1% + Phosdiphen 25%), Kasumin (Kasugamicina 2%), 
Kitazin P (Kitazin 48%), Cerconil (Chlorotalonil 50% + 
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TABELA 1. Fungicidas e dosagens utilizadas. 

Tratamentos 
	 Dosagens/ha 

(produto formulado) 

1. Kitazin 48% + (Chiorotalonil 50% + Tiofanato Metílico) • 1.0 2 + 1,0kg 
2. (Kasugamieina 1,4% + Phytalide 15%) 	+ Captafol 47,9% LO kg + 1,02 
3. Kasugamicina 2% + Captafol 47.9% 1,0 2 + 1,02 
4. (Kasugamicina 1,4% + Phytalide 15%) 	+ Captafol 47,9% 1,0kg + 0,72 
S. (Kasugamicina 1% + Phosdiphen 25%) + Captafol 41,9% 1,0 kg + 0,7 2 
6. (Kasugamicina 1% + Phosdiphen 25%) * + Captafol 47,9% 1,0 kg + 1,09 
7. Testemunha 

Mistura já formulada. 

+ Tiofanato Metílico 20%) e Diofolatan 41 7  (Captafol 
47,9%). As dosagens encontram-se na Tabela 1. 

Utilizou-se para as aplicações um pulverizador manual, 
em duas épocas: a primeira no fim do emborrachamento, 
antes da emissão das panículas, e a segunda, no período 
de floração para inicio de granaçffo,com dez dias de inter-
valo entre ambas. 

Os seguintes parâmetros foram avaliados: percentagem 
de doença nas folhas: exame visual de 200 folhas com sin-
tomas, por parcela, adotando-se a escala de notas sugerida 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1977), 
com base na área foliar atacada; brasone no pescoço da 
panícula: exame visual de 200 panículas por parcela, 
adotando-se a escala de notas sugerida pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1977); peso de 100 
sementes: peso de 100 sementes escolhidas ao acaso, com 
quatro repetições porparcela; percentagem de germinação: 
foram analisadas 200 sementes pelo teste padrão de ger-
minação em quatro repetições de 50 sementes cada uma; 
exame fitopatológico das sementes:análise de 200 semen-
tes por parcela, utilizando-se o método do papel de filtro 
(Tempo 1963), com as sementes incubadas durante sete 
dias cm regime de luz e temperatura ambiente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos quanto à severidade de 
doença nas folhas e panículas, peso de 100 semen-
tes e percentagem de germinação encontram-se 
na Tabela 2. Nas folhas e panículas, apenas foi con-
siderada a incidência de brusone, uma vez que 
outras doenças secundárias apareceram, mas em 
níveis muito baixos, impossibilitando avaliação 
pela escala de notas. 

Foi observado que os ataques de brusone foram 
inferiores à testemunha em todos os tratamentos 
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que utilizaram fungicidas. Quanto ao peso de 100 

sementes destacou-se como melhor o tratamento 
Kitazin 48% + (Chlorotalonil 50% + Tiofanato 
Metílico 20%). E a percentagem de germinação 
foi melhor para as sementes do tratamento Kasu-
gamicina 2% + Captafol 47,9%. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados do 
teste de sanidade. Observa-se que no tratamento 2, 
constituído por (Kasugamicina 1,4% + Phytalide 
15%) + Captafol 47,9% na dosagem de 1 kg + 
+ 12/ha, não foi detectada a presença de Pyricu-
tarja oryzae, e ocorreu 0,5% de H. oryzae, en-
quanto que a testemunha apresentou relativamente 
alta percentagem de fungos. Também no tratamen-
to 5, constituído por Kasugamicina 1% + Phosdi-
phen 25%) + Captafol 47,9%,-4a dosagem de 
1 kg + 0,7211ta, não foi detectado P. oryzae, e H. 
oryzae apenas ocorreu cru 1,5% das sementes exa-
minadas. 

Os tratamentos 2, 3 e 4, que também melhora-
ram a sanidade das sementes, foram eficientes em 
diminuir a severidade de brusone na parte aérea e 
melhorar a germinação. 

A menor incidência de fungos observada nas se-
mentes originárias das parcelas pulverizadas forne-
ce uma indicação de que realmente certos produ-
tos aplicados na parte aérea da planta podem me-
lhorar consideravelmente a sanidade das mesmas. 
Esses resultados vêm confirmar aqueles obtidos 
por Lasca et ai. (1980), que também observaram 
menor incidência de P. oryzae em sementes oriun-
das de lavouras tratadas. 
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TABELA 2. Notas de severidade de brusone (1-9), peso de 100 sementes e percentagem de germinação, após pulveriza- 
çôes com misturas de fungiclda, em duas épocas: emborrachaniento e uloraço. 

Notas para incidência 
de brusone (1-9) Peso 	e d 	100 Percentagem 

Tratamentos 	
Dosagensa (por ha) ____________________ de 

Folha 	Panícula 
5emete5 germinação 

1. Kitazin 48% + (Chiorotalonil 50% + 

+ Tiofanato Metílico 20%) 1,02 	+ 1,0 kg 2,5 	2,5 2,70 a 90,0 ab 

2. (Kasugamicina 1,4%+ Phytalide 15%1. 
+ Captafol 47,9% 1,0 kg 	+ 1,02 1,5 	2,5 2,62 ab 82,0 b 

3. (Kasugamicina 2% + Captafol 47,9% 1,02 	+ 1,02 1,5 	3,0 2,61 ab 98,0 a 

4. (Kasugamicina 1,4% + Phytal ide 15%)+ 

+ Captafol 47,9% 1,0 kg 	+ 0,72 2,5 	3,0 2,52 ab 87,0 b 

5. (Kasugamicina 1% + Phosdiphen 25%)+ 

+ Captafol 47,9% 1,0 kg 	+ 0,72 2,5 	3,0 2,52 ab 82,0 b 

6. (Icasugamicina 1%+ Phosdiphen 25%). 
+ Captafol 47,9% 1,0 kg 	+ 1,02 2,5 	3,0 2,36 bc 80,0 b 

7. Testemunha - 6,5 	4,5 2,25c 64,Oc 

Média 2,8 	3,1 2,51 83,2 

C.V. % 4,50 6,5 

a Produto formulado 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao n(vel de 5% de probabili- 

dade. 

TABELA 3. Resultados do teste de sanidade realizado com as sementes produzidas nos diferentes tratamentos. 

Tratamentos 

Fungos 
1 2 3 	 4 5 6 7 

oos 

Percentagem de sementes infectadas 

Pyricu/aria oryzae 	 3,5 - 0,5 	0,5 - 7,5 17,0 

He/minthosporium oryzae 	1,5 0,5 0,5 	1,0 1,5 2,0 1,0 

Cur,'ularia spp. 	 0,5 0,5 - 	 0,5 0,5 1,0 5,5 

Phyllosticta spp. 	 12,0 13,0 18,0 	10,0 19,0 15,0 25,5 

Alternaria spp. 	 2,5 1,5 1,0 	 - 2,0 2,5 0,5 

Sternphyllium sp. 	 1,0 - - 	 - 0,5 - 2,0 

Nigrospora oryzae 	 - - - 	 - - - 5,0 

Gliocladium sp. 	 0,5 - - 	 - - 0,5 - 

Cladosporium spp. 	 - - - 	 - 1,5 0,5 - 

Myrotheciumsp. 	 1,0 - - 	 - 1,5 - 1,0 

Trichothecium roseum 	 - - - 	 4,0 0,5 - - 

Fusarium spp. 	 5,5 3,0 3,0 	6,0 3,0 7,0 3,5 

Aspergillus spp. 	 3,0 - 2,5 	1,5 3,5 3,5 2,0 

Penicillium spp. 	 2,5 1,5 1,0 	4,5 2,5 1,5 3,5 

Trichoderma sp. 	 - - - 	 - - 1,0 - 

Totais 	 33,5 20,0 26,5 	28,0 36,0 42,0 66,5 
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CONCLUSÕES 

1. Todos os tratamentos (misturas de fungicidas) 
utilizados foram eficientes em reduzir a populaçSo 
fúngica das sementes de arroz, destacando-se o tra- 
tamento (Kasugamicina 1,4% + Phytalide 15%) + 
+ Captafol 47,9% na dosagem de 1 kg + 121lia. 

2. Essa melhor qualidade sanitária da semente 
foi diretamente relacionada à menor incidéncia de 
brusone na parte aérea, melhor germinaçâo e maior 
peso de 100 sementes. 
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