
Arroz

Quando tratar
Ao optar pelo tratamento de sementes com inseticidas e fungicidas para 0 contrale de insetos

e doenc;as na cultura do arraz, os pradutores precisam estar atentos aos criterios tecnicos
que devem embasar esse tipo de decisao

Um complexo de pragas, destaca- propor ajustcs e identifiear neeessidades de
damente de doenc;as, insetos e pesguisa a respeito.
plantas daninhas, pode provoear 0 tratamento de sementes de anoz com

queda de produtividade da euJtura do aIToz insetieidas no Rio Grancle do Sui tem buseado
irrigado por inundac;ao no Rio Grande do 0 eontrole de insetos-praga potencialmcnte
SuI. 0 mancjo integrado de cacla uma clessas mais prejudieiais as raizes das plantas, antcs e
catcgorias dc praga inclui varios metodos de ap6s a inunclac;ao da lavoLll'a, basicamente clo
controlc, alguns de aplicac;ao gcral e outros pulgao-da-raiz Rhopalosiphum nifiabdominale
mais cspccfficos. 0 controlc qufmico c 0 edaslarvasdogorgulho-aquaticoOI)Zoplulgus
controle cultural (apoiado principal mente oryUle (bicheira-da-raiz), respectivamente.
cm boas pr::\ticas de manejo do solo, da agua 0 uso dessa estrategia contra 0 pulgao e
dc irrigac;ao e da adubac;ao nitrogenada) sao concentrado na rcgiao da Fronteira Oeste (±
pcrfeitamcnte aplicaveis as tres categorias. 300 mil hectarcs), cnquanto a bicheira-da-raiz
t\ rcsistencia genetica de plantas e aplicavel estende-se a outras regi6cs orizicolas do estado,
tanto ao controle de cloenc;as como cle insetos, atingindo ± 650 mil hectares.
enquanto 0 controle biol6gico e mais voltado E importante destacar que no Ministerio
a insetos. da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento

Dos quatro mctodos de controle de pragas §
do arroz inclicados, 0 uso de agroquimicos 0

(controle qufmico) c predominante no Rio ~
Grande do SuI. Entre as modalidades de ]
utilizac;ao desses produtos destacam-se a .~
pulverizac;ao foliar (aplicavcl no controle das ~

«
trcs categorias de pragas) eo tratamento de se- "
nlentcs (nlais aplicavcl ao contrale de docn<;as --J

e insetos). Como exlstem implicac;6es tecnicas,
socia is, ambientais e comerciais, entre outras,
associadas ao tratamento de sementes de
arroz, com 0 objetivo de controlar cloenc;as e
insetos-praga, consiclera-se importante tra-
c;ar uma analise sobre 0 estaclo cia arte clessa
tccnica de moclo a cletectar possiveis falhas,

(Mapa) nao ha inseticidas registrados para 0

controlc do pulgao-da-rai7. em arroz, via qual-
quer metoclo de aplicac;ao. Para tratamento cle
sementes, ha apenas inseticidas registrados
para 0 controle da bicheira-cla-raiz. Diante clis-
so, esses inseticidas SaDaplicaclos, misturaclos
ou isoladamente, com 0 objetivo cle tambclll
evitar clanos as raizes pOl' insetos como 0

pulgao-cla-raiz, no perfodo de pre-inunclac;ao.
Apesar clisso, 0 tratamento de sementes de ar-
roz com inseticidas deve ser praticaclo apenas
con forme as diretrizes tecnicas para 0 controlc
da bicheira-da-raiz, clestacando-se alguns as-
pectos: J) garante, em areas com hist6rico de
ocorrencia de pragas que atacam raizes, uma
populac;5o adequada de plantas, na fase inicial
da cultu ra, um clevadfssimo inclice de controle
da bicheira-da-raiz e a manutcnc;ao de indices
normais de produtiviclade; 2) tratanclo-se de
cultivarcs hibridas, cuja selllente cleve ser
"obrigatoriamente protegida", clevicloa conter
e1evaclo vaJor agregado e serem utilizaclas em
baixa densiclacle (aproximadamente 40kglha),
o tratamento de sementes, alem de garantir
uma populaC;ao adequada de plantas, toma
possivel uma recluc;ao de ± 60% na quanti-
clacle cle inseticida aportada a <ireade cultivo,
reduzindo riscos de contalllinac;ao ambicntal;
3) determinado ingrediente ativo inseticida,
aplicado as sementes cle arroz, portanto ao
solo, cle imecliato, atribui ao ecossistema
orizicola um risco muito menor cle clisturbio
alllbiental do que via OLltrometodo cle aplica-
c;ao como a pulverizac;ao foliar; via sementes
nao atinge inimigos naturais (parasitoides e/
ou prccladores) de insetos nocivos a parte aerea
clas plantas de arroz, acrescentanclo-se ainda
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menor risco dircto de dano a fauna aqu<itica,
e dc deriva a arcas nao visadas.

Sc 0 produtor cstivcr disposto a utilizar
o tratamento dc scmentes, dcvido a area a ser
cultivada possuir histarico de ocorrencia de
insetos nocivos as raizes (prioritariamente a
bichcira-da-raiz), rccomcnda-sc tratar apcnas
a quanlidadc dc scmcnlc a scr utilizada nas
primeiras partes da lavoura, no maximo, em
30% do total da area, Essa pr<itiea, alem de im-
pedir maior distribuic;ao do inseto na lavoura,
a partir das margens (pontos de entrada de
agua) evita que areas a nao serem infestadas
pelo inseto sejam tratadas desnecessariamente
com inscticidas, via sementes, Ao contrario, sc
partc ou 0 rcstantc da lavoura for infcstado
pdo inscto, cm pas-inundac;ao, podcrao ser
adotados proecdimcntos que apontem a
neeessidade de apliear ou nao metodos de
controle eurativo.

AJerta-se que em arrozais em areas incli-
nadas (Iavouras de coxilha), principal mente
na Frontcira Ocstc, 0 nivd populacional do
pulgao-da-raiz c da bicheira-da-raiz tem sido
m uito baixo, No caso de ambos os insetos seria
justifieado pe!o uso continuo do tratamento
de sementes em varias safTas, que pode tel'
reduzido a populac;ao (estoque) dos insetos
nas entressafras. Especincamente no caso da
bicheira-da-raiz. aponta-se a quasc auseneia
dc lamina dc agua nos quadros da maioria
das lavouras, 0 que impede 0 estabe!ecimento
do inseto que obrigatoriamente possui vida
aqu<itiea, Poueas larvas, quando encontradas,
estao fixadas as raizes de plantas nos leiveiros.
Assim sendo, deve ser feita uma reflexao sobre
a real necessidade do tratamento de semcntcs
naquela regiao orizlcola.

o tratamento de sementes dc anoz com
fungicidas tcm sido amplamente praticado
pclos orizicultores do Rio Grande do Sui, pre-
ocupados com 0 estabeleeimento das lavouras,
no scntido de evitar eventuais falhas ao estabe-
lceimento da populac;ao de plantulas, muitas
vezes inaeuo quando a semente e de alta qua-
Jidade, A semente de baixa qualidadc, porem,
e 0 principal vetor dc patagenos eausadores

de rizoetonioses (Rhizoctonia spp.), mancha-
parda (Bilopolaris spp,), brusone (Pyricularia
oryzae), queima-de-plantula (Fusarium sp,),
entre outras. Ha ainda outros fungos quc sc
estabelecem na sementc durante a colheita e
o armazenamcnto, dcstaeando-se Aspergillus
spp. e Penicillium sp., responsclveis pela redu-
c;ao do vigor das sementes e emergencia das
plantuJas, A baixa qualidade sanitaria tcm
servido de justificativa para 0 tratamcnto das
sementes, principal mente quando a scmcadu-
ra e realizada mais cedo, em cpocas de baixa
temperatura do solo,

A semcntc dc alta qualidade e um in sumo
modcrno que torna possive! 0 aumento de
produtividade, porconcentrar uma serie de ca-
raeterfstieas geneticas positivas como 0 maior
aproveitamento de insumos, principalmentc
dos fertilizantes, e resistencia dou tolcraneia
a fatores biaticos (doenc;as; insctos, nematoi-
des ...) e abiaticos (salinidadc; toxidcz por Ferro
c aluminio, baixas e altas temperaturas ...),
entre outros. POltanto, independentemcntc
do eusto, a semente com qualidadc supcrior
e um Fator que se constitui cm basc salida
para 0 sucesso dc qualqucr cultura como a
do arroz,

o uso dc scmentes de alta qualidade, nao
tratadas com fungieidas, mesmo em epocas
em que a temperatura do solo e baixa, nao
tem determinado difercnc;a dc produtividade
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comparativamente ao uso de sementes de
igual padrao e tratadas.

Isso ocon'e dcvido aos microrganismos
decompositorcs tcrcm baixa atividadc no solo
c conscqucntcmcntc nao interferirem na fisio-
logia das sementes. Isso evideneia que nao ha
neeessidade de tratar, com fungicidas, semente
de qualidade su perior, indcpcndcntcmcntc da
epoca dc scmcadura.

Atualmcntc, ha varias argumentac;5es so-
bre efeitos positivos (fitotonicos) que os inse-
tieidas e fungicidas registrados para 0 con trale
de insetos e doell(,;as do arroz, via tratamento
de sementes, podem exercer na germinac;ao ou
no crcscimcnto das plantulas. Atc ao momen-
to, entrctanlo, nao ha rcsultados de pesquisa
quc demonstrem que esses possiveis efeitos
sobre as sementes e plantulas transformem-se
em ganhos de prod utividade. Sobre este aspec-
to considera-se que em qualquer circunstancia
a decisao de adotar 0 tratamento de semente
com inseticidas e fungicidas deve ser baseada
exclusivamente na necessidade do controlc
de insetos c docnc;as, dcvendo os "possiveis
cfcitos fitotonieos" serem considerados como
um beneficio complemental', ~
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