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Apresentagao
Neste volume estao apresentados os resumos dos trabalhos técnico-cientificos da XXVII Reunii-'10 de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil, realizada no
Aguativa Resort, em Cornélio Procopio, PR, no perfodo de 17 a 18 de agosto de
2005. Essa Reuniao congrega, anualmente, técnicos das lnstituiooes de Pesquisa
Agronomica, Assisténcia Técnica, Extensao Rural e Economia de Produoao de soja
dos estados do Parana, de S50 Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de
Minas Gerais, de Goiés, do Tocantins, do Distrito Federal e outros estados das
regi6es Norte, Nordeste e Sudeste.
Nesta 27” edigao da reuniéo, inovou-se a solicitaoéo de resumos na forma
expandida, refinando a qualidade da informaoéo. A0 todo, foram apresentados 290
trabalhos nas Comissoes Técnicas de Difuséo de Tecnologia e Economia Rural (4),
Ecologia, Fisiologia e Praticas Culturais (38), Entomologia (29), Fitopatologia (82),
Genética e Melhoramento (77), Nutrioao, Fertilidade e Biologia do Solo (26), Plan-

tas Daninhas (19) e Tecnologia de Sementes (15). Esses trabalhos foram apresentados por técnicos de 40 instituiooes participantes. Neste ano, dentre os trabalhos
apresentados, 105 deles foram na forma de poster, nas comissoes de Ecologia,
Fisiologia e Praticas Culturais (8), Fitopatologia (55), Genética e Melhoramento
(38) e Nutrioao, Fertilidade e Biologia do Solo (5).
O numero signiﬁcativo e a qualidade dos trabalhos apresentados permitem
boa avaliaoao dos resultados das pesquisas e da safra anterior, para o refinamento
das Tecnologias de Produoao de Soja para a Regiao Central do Brasil e do Parana,
em 2006.
Vania Beatriz Rodrigues Castiglioni
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A01. A(_:6es de transferéncia de tecnologias para a cultura da soja no
estado de Mato Grosso do Sul - triénio 2002/2005
MARANHO, E.. Embrapa Agropecuaria Oeste, Cx. Postal 661, CEP 79804-970, Dourados, MS,
eucIides@cpao.embrapa.br

A area plantada com a cultura da soja no estado de Mato Grosso do Sul, teve uma evolucao significativa nas ultimas trés safras. Conforme dados do
IBGE, na safra 2002/ 2003,foram cultivados
1.407.817 ha e na safra 2004/2005 2.038.870 ha,
ocorrendo portanto um incremento de cerca de 44,8
por cento. Observa-se que o maior crescimento da
area plantada ocorreu nas microrregiées centro-sul
do estado
As ac6es de transferéncia de tecnologias constituem-se em excelente oportunidade de relacionamento entre técnicos, pesquisadores e os potenciais usuarios destas, uma vez que possibilitam
oportunizar o acesso aos pacotes tecnologicos disponiveis nos centros deg pesquisa. As estratégias
adotadas pelas areas de transferéncia de tecnologias

dos centros tecnologicos, tém se caracterizado como
um diferencial para o atingimento de objetivos e atendimento as demandas dos usuarios de novas
tecnologias, servicos e produtos que sao ofertados
ao mercado consumidor. Nos ultimos anos a evolucao do setor e a necessidade de competir para sobreviver, proporcionou uma mudanca nas estratégias de ac6es, sendo que o ideal é buscar parcerias e
aliados que permitam ocupar os espacos com qualidade e efetividade.
Os objetivos principals deste subprojeto foram:
mostrar para técnicos e produtores da regiao de
abrangéncia da Embrapa Agropecuaria Oeste com
énfase ao estado de Mato Grosso do Sul, as cultivares de soja geradas e ou adaptadas pela parceria
com a Embrapa Soja, evidenciando suas caracteristicas e vantagens; transferir as tecnologias recomendadas para a cultura da soja e validar regionalmente, os resultados da pesquisa. Todo o trabalho foi
desenvolvido em parceria com a Fundacao Vegetal
e com apoio da Embrapa Transferéncia de
Tecnologias - SNT. A metodologia utilizada, nas ultimas trés safras, consistiu basicamente na instalacao de unidades demonstrativas (UD’s) e unidades
de observacao junto a produtores de sementes
mantenedores da Fundacao Vegetal, Sindicatos rurais, empresas privadas e cooperativas previamente
selecionadas em funcao da sua lideranca na area de
producao de sementes, participacao no mercado e
interesse em investir num programa de transferencia de tecnologias. Na safra 2003/04 ocorreu o lancamento de 3 cultivares (BRS 239, BRS 240 e BRS

241), indicadas para semeadura em Mato Grosso
do Sul (Figura 1).
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FIG. 1. Evolucao do numero de municlplos que tiveram
acoes de transferéncia nas safras 2003 a 2005 e
cultivares lancadas. Dourados, MS 2005.

Para definir as ac6es de transferéncia, em cada
ud's foi realizada uma visita técnica juntamente com
o departamento técnico de cada empresa.
Os dias de campo e visitas técnicas, foram realizados apresentando palestras e temas segundo a
demanda de cada local.
Como estratégia de divulgacao dos eventos realizados, nos trés anos foi confeccionado um folder
informativo com as datas e locais de cada evento
denominado de Anote A/'. O referido Folder foi impresso sempre no més de dezembro anterior aos
eventos, circulando em tempo habil para divulgacao

antecipada dos mesmos. Proximo ao evento foi confeccionado convite contendo data, local, horario e

programacao das atividades. Na Figura 2 apresentase a evolucao da instalacao de UD's, realizacao de
dias de campo e numero de participantes. Percebese que na safra 2002/2003, foi o periodo que apresentou 0 maior numero de participantes (3.006),
onde ocorreu também a instalacao do maior numero
de UD's (22) bem como a realizacao do maior numero de dias de campo (21)
A busca por novas cultivares de soja, como é
observado na figura 3, foi o assunto mais demandado, o que vem justificar a grande necessidade da
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FIG. 2. Ntimero de unidades demonstrativas, dias de campo realizados e miimero de participantes em dias

de campo. Dourados, MS, 2005.

pesquisa ofertar cultivares mais adaptados as caracteristicas regionais. Todas as demais tecnologias
apresentadas em forma de palestras ou experimentos, atenderam as necessidades de cada municipio
da regiao centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde
percebe-se que a abrangéncia de municipios bem
como o numero de participantes, evoluiu de forma
positiva nas ultimas trés safras.
Com base nos resultados apresentados concluise que a transferéncia de tecnologias é de extrema
importancia para 0 bom desempenho da agricultura
e a forma de transferéncia adotada pela parceria
visando atender as demandas de técnicos e produtores rurais que anseiam pelas mesmas, atingiu seus
objetivos, uma vez que os principals problemas demandados foram atendidos.

FIG. 3. Tecnologias apresentadas nos dias de campo Dourados, MS 2005.

Referéncias Bibliograficas
CULTIVARES de soja para Mato Grosso do Sul. Dourados: Fundacao Vegetal: Embrapa Agropecuaria
Oeste, 2004. Nao paginado.
MATO Grosso do Sul: evolucao da cultura no Estado. In: REUNIAO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIAO CENTRAL DO BRASIL, 26., 2004, Ribeirao
Preto. Ata... Londrina: Embrapa Soja: Fundacao
Meridional, 2004. p. 45-51. (Embrapa Soja. Documentos, 238).
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A02. Difusao de cultivares de soja desenvolvidas pela Embrapa Soja,
para os estados do Parana, de Santa Catarina,
do Mato Grosso do Sul e de Sao Paulo - safra 02/03
DOMIT, L.A.‘; MIRANDA, L.C.‘; PlPOLO, A.E.‘; ALMEIDA, L.A.‘; CARNEIRO, G.E. DE S.‘; OLIVEIRA,
A.B.‘; BECKERT, O.P.‘; DENGLER, R.U.2; GOMIDE, F.B.2. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001970, Londrina, PR; 2Fundacao Meridional.

O objetivo do programa de difusao de cultivares

planejamento, entre a equipe e as instituicées envolvidas, o projeto foi discutido e as sementes para
instalacao das UD's foram distribuidas pela Embrapa
Transferéncia de Tecnologia. Dadas essas condic6es,
produzidas pela Embrapa Soja, aos agricultores e se instalaram 53 unidades demonstrativas, que fotécnicos com atividades profissionais ligadas aos ram visitadas pela equipe, para avaliacao in loco de
sistemas produtivos com participacao da cultura. A sua conformidade com o projeto e adequacao ao
estimativa da participacao das cultivares da Embrapa propésito do programa. Para acompanhamento do
Soja, no total da semente de soja produzida na safra desenvolvimento de cada uma das UD's e progra04/05, e que sera comercializada na safra 05/06, macao dos encontros técnicos, a equipe manteve
nos estados citados é de aproximadamente 37%. A aberto, um canal de comunicacao com as instituiEmbrapa Soja, a Embrapa Transferéncia de c6es envolvidas, durante toda a safra, até a data da
Tecnologia, a Fundacao Meridional e seus parcelros realizacao do encontro técnico. O formato dos enexecutores possuem uma acao de impacto sobre a contros técnicos variou quanto a duracao, amplituproducao de soja desses estados, onde desenvolve- de de atracao de publico e na forma de organizacao
ram na safra 04/05, e nos anos anteriores, os traba- da participacao. Alguns atrairam publico restrito ao
lhos integrados ao presente programa de difusao de municipio do evento, em outros o publico era regiocultivares de soja. A estratégia usada nesse progra- nal, estadual e até nacional, com uma discreta parma, foi apresentar para técnicos e produtores, as ticipacao de estrangeiros. Na maioria dos casos, o
vantagens comparativas (adaptabilidade, produtivi- publico foi organizado em grupos, por municipio ou
dade e resisténcia a doencas) das cultivares desen- comunidade de procedéncia. Em outros a visitacao
volvidas pela Embrapa Soja e Fundacao Meridional, as unidades foi livre, conforme o interesse do publiem relacao aquelas em uso pelos agricultores, bem co.
como aspectos importantes para obtencao dos meNo acompanhamento do desenvolvimento das
lhores resultados na sua utilizacao. Esse trabalho foi UD's, em funcao de problemas climaticos (déficit
desenvolvido junto a parcelros executores (coopera- hidrico) cinco encontros técnicos foram cancelados.
de soja é divulgar, nos estados do Parana, de Sao
Paulo, do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina,
as caracteristicas agronomicas das variedades de soja

tivas e produtores de sementes), previamente sele-

Foram realizados 48 encontros técnicos nas UD's,

cionados para a conducao do programa, em funcao
da sua lideranca na area de sementes, participacao
no mercado e interesse em investir num programa
dessa natureza. Foi elaborado um projeto, contendo
objetivos, metas, instruc6es para instalacao e con-

com duracao média de 1,7 dias, variando de 1a 7
dias. Nesses encontros, se contabilizaram 67418
participantes, sendo a maioria produtores, além de
técnicos e estudantes. Com a participacao simulta-

ducao de unidades demonstrativas (UD’s). Além dis-

nea de varios grupos de instrutores, foi possivel a
realizacao de 81 dias de trabalho efetivo, durante os

so, se elegeram temas possiveis de serem
explorados na implantacao e nos encontros
TABELA 1. Cronograma das atividades do programa.

técnicos, modelo de apresentacao de dados
a serem socializados (desempenho das variedades nas UD's e nos campos de producao

Atividades

de sementes, e descricao de condic6es
edaficas e climaticas nas UD's). No mesmo
documento, atribuiram-se responsabilidades,
elaborou-se cronogra-ma de atividades (Tabela 1), montou-se um catalogo de endereco das instituicﬁes envolvidas, e mostrouse a localizacao geografica das UD's e a
descricao das variedades. Em reuni6es de

.

Escolha locais e colaboradores
Apresentacao do Projeto
lnstalacao das UD's
Acompanhamento in loco
Dias de campo
Avaliacao e Envio dos Resultados
Reuniao Apresentacao Resultados Projeto

Tempo
09/2004
09/2004
10-12/2004
01-03/2005
01-06/2005
04-06/2005
07/2005
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meses de janeiro, fevereiro e marco (figura 1), nos

48 encontros técnicos. Além de se dividir em grupos, buscou-se a participacao de profissionais das
instituic6es envolvidas ou nao e incluiram-se outras
unidades da Embrapa, instituicﬁes estaduais de pes-

quisa (IAPAR e IAC), a Emater do Parana e organizac6es de atividades relacionadas aos objetivos do
programa. Essa estratégia possibilitou, além da am-

pliacao quantitativa da capacidade de trabalho da
equipe, a transferéncia de outras tecnologias geradas, que complementou o trabalho com as variedades, permitindo uma melhor utilizacao das mesmas,
e subsidiando aos agricultores na obtencao de resultados mais satisfatorios. Como exemplos de outras
tecnologias abordadas nesses encontros técnicos,
citam-se: manejo de plantas daninhas, fertilidade e

manejo do solo, tecnologia de aplicacao de
herbicidas, doencas lespecialmente a ferrugem), girassol como opcao de rotacao de cultura, soja na
alimentacao humana e qualidade de sementes de
soja. Apos a temporada de encontros técnicos, todos os parcelros se reuniram, para avaliacao do projeto, discussao dos resultados apresentados e de
outros de interesse, a exemplo de comportamento
e avaliacao das variedades nas unidades demonstrativas, agrupadas por regi6es (Tabela 2), avaliacao das variedades nos campos de producao de
sementes, situacao e perspectivas comerciais das
cultivares, e resultados dos ensaios do programa
de melhoramento.
TABELA 2. Agrupamento dos locals em reglﬁes
para anallse de resultado.
Regiao
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FIG. 1. Numero acumulado de dias em encontros técnicos.

<><><><><>

Abrangéncia _
Norte de Sao Paulo

T _
-

__ _ 7

1

T m

15 / _/.
10 -'

' 4
..

Resumos da XX Vll Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

37

A03. Soja transgénica no Brasil: situacao atual e
perspectivas para os préximos anos
ROESSING, A.C.; LAZZABOTTO, J.J.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,

acr@cnpso.embrapa.br

Dados recentes sobre a area mundial de cultivo
de plantas geneticamente modificadas apontam para
cerca de 80 milh6es de ha, princlpalmente com soja,
milho, algodao e canola. Apesar dos constantes debates acalorados, os cultivos denominados
”transgénicos” sao uma realidade e nao possuem
retorno, dada a gama de vantagens que podem proporcionar aos produtores, consumidores e meio
ambiente, desde que tomados os cuidados ineren-

tes a toda inovacao tecnologica. No caso especifico
deste trabalho, procura-se colocar em destaque os
eventuais problemas de mercado que possam advir
no futuro, bem como a disposicao dos agricultores a
adotar a tecnologia de producao da soja transgénica,
dadas as diferenoas de custo de producao. O objeti-

vo principal é a comparacao entre os custos de producao entre a soja transgénica e a soja tradicional.
Os resultados indicaram, na maioria dos municipios
produtores de soja onde foram coletados os dados,
um diferencial médio de 3% a favor da soja
transgénica.
Especialmente nos ultimos dez anos, em todo o
mundo, tém sido observados acentuados aumentos
no cultivo e na comercializacao de produtos agrico-

las geneticamente modificados. No entanto, devido
ao fato desses produtos possuirem materiais genéticos introduzidos, de forma artificial, de outros organismos vivos, ampliaram-se, também, as discuss6es
a respeito dos potenciais riscos e beneflcios decorrentes dessa moderna tecnologia empregada na agricultura.
Embora existam varias controvérsias, sobretudo a partir de 1997, a area e a producao mundiais
de produtos geneticamente modificados nao pararam de aumentar. Dentre esses produtos, destacase a soja com resisténcia ao herbicida glifosate, pois
é a cultura transgénica de maior exploracao no mundo, respondendo por cerca de 61% da area global

cultivada com transgénicos. Os primeiros testes com
culturas transgénicas foram conduzidos nos Esta-

dos Unidos e na Franca e a Repoblica Popular da
China, no inicio dos anos 90, foi o primeiro pais a
comercializar sementes geneticamente modificadas,
mediante a introducao do tabaco resistente a virus.
Em 1994, os Estados Unidos lniciaram o plantio do
tomate de maturaoao prolongada. A partir dai, 0 desenvolvimento e 0 uso das culturas transgénicas ganhou forca.

Atualmente, a maior area de culturas
transgénicas no mundo é a de soja resistente a
herbicida (61% do total), seguida das areas de milho Bt, algodao Bt e canola resistente a herbicida.
Juntas, essas culturas ocupam praticamente 100%
da area total cultivada com organismos geneticamente modificados. Especialmente em relacao a soja
transgénica, entre 1996 e 2003, registrou-se cres-

cimento anual da ordem de 35,7% na area cultivada
com essa cultura. Devido a esse expressivo aumento, é importante enfatizar que os maiores volumes
relacionados com a oferta e a demanda mundiais
dessa oleaginosa se concretizam com material geneticamente modificado.

Para efetuar as projec6es da area de soja
transgénica no Brasil, partiu-se da area ja existente
com cultivo ilegal dessa cultura, na safra 2003/04,
que foi incorporada a area total de soja. Dessa forma, considerando que a soja transgénica é cultivada
em praticamente todo o Estado do Rio Grande do
Sul e em areas de outros estados brasileiros, iniciou-se com uma area estimada de 5,6 milh6es de
hectares de soja geneticamente modificada. Esse
valor pode estar subestimado, uma vez que nao se
possui nenhuma outra estatistica oficial que possa
ser utilizada como ponto de partida (Tabela 1).
TABELA 1. Projecfies de area e producao de soja
convencional e transgénica no Brasil.
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Convenc.
(mil ha)

13.505
13.556
16.324
18.475
15.634
13.107
12.351
11.542
10.682
9.542
8.819
7.957
6.957

Transg.
(mil ha)

5.610
8.738
10.105
11.542
13.056
14.313
16.379
18.566
20.870

Fonte: calculo realizado pelos autores.

Convenc. Transg.
(mil t) _ (_miI t)
32.345
37.218
41.907
52.018
36.582
33.606
33.087
32.552
31.619
30.282
28.447
26.093
23.249

13.130
22.404
27.071
32.552
38.645
45.422
52.831
60.884
69.746
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Apos as estimativas quanto ao avanco da area
e producao, foram realizadas as estimativas de custos de producao comparando os sistemas convencionais e transgénicos. Tomando como base, principalmente, a realizacao de reuni6es técnicas nas safras agricolas de 2001/02 e 2003/04, foram
coletadas informacées referentes a producao de soja
em municipios localizados nas principals regi6es produtoras da oleaginosa no Pais. Nessas reuni6es, coIetaram-se informacées relacionadas, sobretudo, a
trés pontos: principals componentes tecnologicos
(uso de fatores produtivos) dos sistemas de producao de soja regionais; principais problemas e desafios para os sistemas de producao sojicola; e interesses e perspectivas, no curto, médio e Iongo prazos,
por parte dos agricultores em produzir soja
transgénica.
Sobre as estimativas de custos é importante
destacar trés aspectos principals que estiveram envolvidos na estrutura desses custos:
al para a producao transgénica, foi estabelecida taxa
tecnologica de US$20,0/hectare, que corresponde
ao valor que a empresa detentora da patente do
gene com resisténcia ao glifosate tem intencao
de cobrar dos agricultores. Esse valor foi embutido no custo da semente de soja transgéncia (quando comparada com a semente convencional, foram estimados acréscimos que variaram entre
62,5% e 125% no custo desse insumo). Para o
Rio Grande do Sul, pelo fato de se assumir a utiIizacao de sementes de soja transgéncia proprias
para esse estado, nao sendo, portanto, mais
contrabandeada da Argentina, foi embutido, também, a taxa tecnologica de US$20,0/ha, que é
significativamente maior que a taxa paga na safra 2003/04 (R$0,60/sc);
bl para determinar os gastos com recepcao/Iimpeza
do produto e para pagamentos de taxas e tributos incidentes sobre as produc6es transgénicas e
convencionais, utilizaram-se os dados de produtividade e de precos levantados nas regi6es
pesquisadas; e na maioria dos municlplos utilizados para rea_lizar as analises economicas, nao
houve reducao nas despesas referentes a maquinas e equipamentos para a aplicacao de
herbicidas. Isso porque, a partir de consultas a
especialistas em controle de plantas daninhas,
prevé-se que, para grande parte dos locais de
producao de soja brasileira, possa ser necessaria
a realizacao de duas aplicacoes de herbicidas posemergentes, com o principio ativo glifosate, na
dose de 1,5 Iitro/aplicacao/ha. Atualmente, a
maior parte dos sojicultores do Pais ja realiza esse

TABELA 2. Resultado da estimativa de custos

de producao de soja convencional e
transgénica.

Municfpio

Palmeira das Miss6es
Tupancireta
Campo Mourao

Cascavel
Diamantino
Primavera do Leste
Sinop
Sorriso
ltumbiara
Rio Verde
Brasil (m. pond.)

Custo total (US$lha)
Transg

T|-ansg

lCPl

(MP)

380,2
389,6
373,5
397,7
426,8
443,8
519,4
494,2
410,5
441,4
420,4

380,0
390,0
375,0
395,0
430,0
447,2
520,2
499,2
414,0
445,0
421,6

Conv.

404,0
413,4
390,0
405,0
430,0
447,2
504,9
530,4
432,4
440,0
432,8

Fonte: calculo realizado pelos autores.

numero de aplicacées na soja convencional. Os
resultados encontram-se na Tabela 2.
Ouanto aos ganhos econémicos, deve-se destacar que, embora tenham sido estimadas diferen-

cas que, em geral, foram favoraveis a soja
transgénica, princlpalmente no curto prazo, no longo prazo esse diferencial tende a ser nulo, devido ao
préprio comportamento da economia de mercado,
onde as empresas, geralmente, possuem lucro normal e os distribuidores de insumos para as producoes transgénica e convencional tendem a apresentar acirrada concorréncia nos precos.
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United
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A04. Agronegécio soja no Brasil e na Argentina
NOGUEIRA JUNIOR, S.; BARBOSA, M.Z.. lnstituto de Economia Agricola, Av. Miguel Estéfano, 3900,
CEP 04301-903, Sao Paulo, SP, senior@iea.sp.gov.br

O mercado mundial da soja teve até a segunda
metade da década de 1990 os Estados Unidos como
o principal fornecedor e, a partir de entao a atencao

sam outras oleaginosas, com destaque para o girassol.
A capacidade instalada de moagem na Argenti-

fol desviada para o Brasil e a Argentina, conforme

na saltou de 14,0 milh6es de toneladas em 1989

relatam Schnepf et al. (2001). Entre 2000/01 e 2004/
05, 0 market share mundial das safras brasileira e
argentina de soja em grao, passou de 38% para 42%,

para 29,4 milh6es de t em 2003 (110%), enquanto

no Brasil o crescimento foi de 30%, ao passar de
30,1 para 39 milh6es de t (Tabela 1).

enquanto a da estadunidense declinou de 43% para
39%. A parcela desses paises sul-americanos na producao de farelo evoluiu de 27% para 32% e, na de
oleo de 28% para 33%. Ja, a participacao

estadunidense de farelo decresceu de 31% para 26%
e na de oleo, de 31% para 27% (Oilseeds, 2005).

TABELA 1. Capacidade lnstalada e Moagem de
Soja, Argentina e Brasil, 1989, 1997
e 2003 (em milh6es t).
Ano

Capacidade

1989
1997
2003

.................. ..Argentina
14,0
5,4
23,3
10,4
29,4
24,7

A proporcao exportacao/producao do grao é
maior no Brasil, com 38%, e de 22% na Argentina,
entre 2002/03 e 2004/05. Ouanto ao farelo, 37%
é consumido no proprio mercado brasileiro, ainda
que a maior parcela (64%) seja exportada. As exportac6es de farelo da Argentina demandam 97%

da producao, ocorrendo o mesmo com 0 oleo
(98,1%), diante da preferéncia pelo consumo de girassol. No Brasil, a maior parte do oleo de soja
(54,6%) é consumida internamente.
O trabalho tem por objetivo tracar um comparativo entre as industrias processadoras de oleaginosas, com énfase na soja, na Argentina e no Brasil,
abordando o perfil do segmento, dinamica tecnologica, logistica e estratégias empresariais, de modo a

identificar os fatores comuns e distintos, bem como
as (des) vantagens de cada pals.

Os processos industriais de oleaginosas, geralmente, sao incrementais, adaptaveis e acessiveis
com a aquisicao de maquinas e equipamentos. As
diferencas tecnologicas dizem respeito mais a
”customizacao” para obtencao de subprodutos diferenciados, com relativa agregacao de valor.
A estrutura da indtistria processadora de oleaginosas tem mostrado dinamismo a partir da década

de 1980, tanto no Brasil quanto na Argentina, com
aumento do nivel de concentracao, crescimento da
participacao de empresas multinacionais, realocacao
das instalacées e redimensionamento dos tamanhos
das plantas (Gutman, 2000).

1989
1997
2003

30,1
31,3
39,0

Moagem

.... ..Brasil ..
16,2
18,9
27,8

Utilizacao(%)
38,7
44,8
84,2
53,7
60,5
71,2

Fonte: Elaborada a partir de dados de Lazzarlni e Nunes (1998),
Gutman (2000) e Comparaclon (2004).
A utilizacao da capacidade instalada de

processamento, considerando 300 dias/ano, mostrou-se crescente em ambos os paises. No entanto,
esse indicador foi mais elevado na Argentina, em

2003 quando alcancou 84,2% contra 71,2% no
Brasil.

Na medida em que o acesso a matéria-prima
interfere na estrutura de custos industriais, em es-

pecial nos operacionais e de comercializacao (Castro, 1996), ocorre o redirecionamento dos investimentos para a Regiao Centro-Oeste do Brasil que
responde pela metade da producao de soja do Pais e

por 1/3 do parque moageiro. Inclusive, a elevada
concentracao regional das plantas agroindustriais
argentinas se deve a pr-oximidade da producao da
matéria-prima, uma vez que Santa Fé, Buenos Aires
e Cordoba respondem por cerca de 80% da produ-

Do total das indtistrias de oleaginosas em ativi-

cao de soja e por 71% da capacidade de proces-

dade, em 2000, no Brasil, 92% processavam soja
(Barbosa e Assumpcao, 2001). Na Argentina em
2003, esse indice era de 72% (Camara, 2003). A
menor parcela relativa de empresas que processam
soja na Argentina é devido as fabricas que proces-

samento de oleaginosas do pais (Camara, 2003)

(Secretaria, 2005).
Ouanto a matriz de transporte, na Argentina, a
distancia média da zona produtora varia entre 250 a
300km, contra mais de 1.000km no Brasil. Assim,
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a curta distancia verificada na Argentina viabiliza 0

transporte rodoviario e se constitui no principal modal
de movimentacao de soja, com 82% do total, enquanto a ferrovia responde por 16% e a hidrovia
pelos 2% restantes. Ja, no Brasil a ferrovia responde por 33% contra 60% da rodovia, enquanto que
apenas 7% se refere a hidrovia (Sousa, 2004)
Em linhas gerais, as similaridades na estrutura
industrial de processamento de oleaginosas entre
Brasil e Argentina residem na ampliacao da escala
produtiva e nos ganhos de market share no cenario
mundial.
Como beneficios, na Argentina podem ser destacados os maiores portes e concentracao regional
das plantas, a menor ociosidade do parque industrial e a logistica mais adequada.
O Brasil apresenta vantagens no custo de producao, na incorporacao de novas areas, na esperada
expansao do consumo (carnes) e na opcao de auferir
ganhos com a soja convencional (nao-transgénica).
Na Argentina, 0 complexo é voltado ao exterior, diferentemente do Brasil, face ao seu grande
mercado interno. Farelo e oleo predominam nas exportac6es argentinas e o grao nas brasileiras, sobretudo em razao da Lei Kandir que favorece 0 embarque do produto in natura.
A exemplo do que ocorre no futebol, a rivalidade entre Argentina e Brasil no agronegocio é ferrenha. Peﬁa (2004) enfatiza as notorias dificuldades
metodologicas no desenvolvimento do processo de
integracao no MERCOSUL. O ideal seria que os paises agissem conjuntamente, para fortalecer a competicao no mercado, a exemplo de Australia e Nova
Zelandia, rivals, mas complementares nos negocios
internacionais, conforme relata Pfeifer (2005).
Em resumo, o futuro do negocio da soja no Sul
do Continente Americano apresenta-se auspicioso,
mas a questao da sustentabilidade é preocupante e
polémica, sobretudo no Brasil, pois a exploracao ja
avanca pelas franjas da Amazénia, extrapolando as
areas de cerrado do Planalto Central. Além disso,
outras questﬁes devem ser contornadas para que
seja mantida a competitividade internacional, aIgumas de ambito geral, como a ferrugem, doenca que
ocorre nos trés grandes produtores mundiais, 0 que
implica em elevados gastos para 0 seu combate e,
especificamente a defasagem cambial e o gap
loglstico no caso do Brasil.
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B01. Produtividade da soja e de outras culturas em resposta a
sistemas de manejo do solo e rotacao de culturas em
experimento de longa duracao
TORRES, E.‘; SARAIVA, O.F.‘; FRANCHINI, J.C.‘; GALERANI, P.R.‘; BROWN, G.; PICCININ, J.L.2. ‘Embrapa
Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, eleno@cnpso.embrapa.br; 2AIuno do curso de doutorado da UNICAMP.
A grande parte da area cultivada com culturas
anuais como a soja, o milho, o trigo, etc. esta localizada em latitudes menores que 24°, caracterizadas por temperatura elevadas e ocorréncia de fortes chuvas princlpalmente no verao, onde a matéria organica é degradada com muita rapidez, tornando o solo mais suscetivel a compactacao. A
alternativa para minimizar o problema é aprimorar
a tecnologia de manejo cuja énfase principal deve
ser a expansao e consolidacao do plantio direto.
Os objetivos foram: avaliar o efeito de sistemas de
preparo do solo e de rotacao de culturas e, das
respectivas interacées sobre as caracteristicas fisicas e quimicas do solo e produtividade da soja e
culturas associadas.
O experimento teve inicio em 1988, em
Latossolo Roxo distrofico, em Londrina, PR. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, com os
tratamentos distribuidos em fatorial 7x2, com quatro repeticﬁes. Os tratamentos foram sete sistemas
de preparo do solo e dois sistemas de rotacao de
culturas. Os sistemas de preparo foram: T1) plantio
direto continuo; T2) plantio direto - trés anos
lmobilizacao do solo a cada trés anos - escarificador
cruzador); T3) plantio direto no verao, no inverno
escarificacao - escarificador tipo cruzador; T4) aracao
com arado de discos; T5) aracao com arado de
aivecas; T6) gradagem pesada; e T7) preparo alternado, a cada ano um implemento. Nos tratamentos
T2 e T3, o escarificador foi utilizado para a cultura
de inverno e a semeadura foi realizada sem 0
nivelamento do terreno. Os sistemas de rotacao de
culturas foram: R1) sucessao sojaltrigo continua; e
R2) rotacao tremoco/milho - aveialsoja - trigolsoja trigolsoja.
As analises fisicas evidenciaram resultados importantes para a viabilizacao do plantio direto nos
solos originado do basalto princlpalmente relacionados com a compactacao do solo. Na maioria dos
anos, nas profundidades compreendidas entre 8 e
16 cm, a rotacao de culturas diminuiu a densidade
global do solo no plantio direto. Esses resultados
mostram que os problemas de compactacao no plan-

rao, e pela aveia preta, no inverno. Depois desse
periodo, o efeito da rotacao de culturas sobre a soja

tio direto podem ser minimizados pela rotacao de

é menos intenso.

culturas, possibilitando, também, que a transicao do
plantio convencional para o plantio direto, principal-

mente nos solos degradados, seja feita sem o impacto negativo que normalmente ocorre nos cinco
primeiros anos.
A produtividade da soja, no 1° ciclo da rotacao
(quatro primeiros anos), foi pouco afetada pela rotacao de culturas. Nesse ciclo, a produtividade foi influenciada positivamente pelo manejo do solo somente no 4° ano, no qual os tratamentos em plantio
direto (T1, T2 e T3) foram superiores aos demais.
No 2° ciclo (5° ao 8° ano), os tratamentos mantidos
em plantio direto (T1, T2 e T3) mostraram vantagens (cerca de 12,8% superior), sobre os demais
sistemas de preparo; esse efeito foi mais acentuado
quando a soja foi cultivada apés aveia preta (1994/
95). No 3° ciclo (9° ao 12° ano) a produtividade da
soja também foi mais elevada, cerca de 27%, nos
tratamentos mantidos em plantio direto independentemente da cultura anterior. Nesse perlodo, praticamente nao foi verificado efeito da rotacao de culturas. No quarto ciclo da rotacao (13° ao 16° ano), a
produtividade da soja novamente foi superior, cerca
de 25 %, nos tratamentos mantidos em plantio direto por Iongo periodo de tempo. Nos anos em que o
milho fez parte da rotacao de culturas (anos de 1990/
01, 1993/94, 1997/98 e 2001/02) sua produtividade foi afetada pelo sistema de manejo do solo
somente no ano de 1993/94, no qual os sistemas
que tiveram o solo mobilizado apresentaram maiores produtividades.
Os resultados obtidos neste trabalho permitem
aferir que o plantio direto é um sistema viavel nos
solos originados do basalto, princlpalmente, quando
se adota rotacao de culturas com o milho e a aveia
antecedendo a soja, proporcionando, com o passar
dos anos, menor adensamento do solo e ganhos de
produtividade na soja.
O efeito da rotacao de culturas na produtividade da soja, no plantio direto, é mais efetivo nos primeiros anos apos a sua implantacao (seis a sete
anos). Nesse periodo a soja apresenta maiores produtividades quando é antecedida pelo milho, no ve-

O milho é menos afetado pelo sistema de manejo do solo.
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B02. Densidade do solo e produtividade de soja em latossolo
CENTURION, J.F.; BEUTLER, A.N.. FCAV/UNESP. Via de Ac. Prof. Paulo Donato Castellane, s/n., CEP
14884-900, Jaboticabal, SP, jfcentur@fcav.unesp.br; bolsista do CNPq e Fapesp, respectivamente.

A soja é a principal cultura de graos do Brasil,
que é o segundo maior produtor e exportador e, detém a maior produtividade média mundial (2,70 t

ha"). Porém, no processo produtivo, a compactacao
do solo induzida por maquinas e equipamentos é

complexa e, geralmente, afeta negativamente as
relac6es fisicas, quimicas e biologicas, que atuam

no desenvolvimento e na produtividade das culturas
(Hakansson & Medvedev, 1995).

Na agricultura moderna, a compactacao do solo
é causada princlpalmente pelo trafego de maquinas
com peso excessivo por eixo e que trafegam o solo
quando esta muito 0lTlldO, atingindo cerca de 68
milh6es de hectares no mundo (Flowers & Lal, 1998).

No solo, essa compactacao causa o aumento da
densidade e decréscimo do volume de poros de maior
diametro (Dexter, 2004) Na planta, a compactacao

do solo reduz 0 desenvolvimento radicular por excessivo impedimento mecanico, aeracao deficiente,
e menor taxa de absorcao de agua e nutrientes, causando decréscimos significativos de produtividade
(Hakansson & Voorhees, 1998; Flowers & Lal, 1998;
Beutler & Centurion, 2004).
O presente trabalho teve como objetivo determinar o valor de densidade do solo a partir do qual a
produtividade de soja decresce em Latossolo Ver-

melho, textura média.
O experimento foi realizado em Jaboticabal, SP,
(21° 15’ 29" S e 48°16’ 53" W; 600 m de altitu-

de). O solo utilizado foi o Latossolo Vermelho
distréfico, tipico, textura média, A moderado,
caulinitico hipoférrico (LVd), cuja composicao

granulométrica, na camada de 0,0 - 0,20 m, é de
330 g kg‘) de argila, 35 g kg‘) de silte; 635 g kg" de
areia. O solo foi analisado segundo metodologia citada por Raij et al (1987), e adubado para obtencao

da produtividade esperada de soja de 3,5 a 4,0 t ha‘
1 (Raij et al., 1996).
O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado (niveis de compactacao), com quatro
repeticﬁes (parcelas de 6,75 m2).
Antes da instalacao do experimento, foi realizada uma escarificacao do solo até 0,30 m e uma
gradagem niveladora. Quando o conteudo de agua
estava préximo a capacidade de campo (0,01 MPa),
foram realizados os tratamentos de compactacao:
To = 0;T1_ =1;T1=1;T2 = 2;T4 =4eT6 = 6
passadas, no mesmo local, de um trator de 11 t
com dois eixos e quatro pneus de mesma largura

(0,40 m) e pressao interna, uma ao lado da outra,
no sentido do declive da area, perfazendo toda a

superficie do solo. No tratamento T1,, aplicou-se um
menor nivel de compactacao.
Utilizaram-se as cultivares de soja Embrapa 48
na safra 2002/03; IAC Foscarim 31 na safra 2003/
O4; e IAC Foscarin 31 e MG/BR 46 (Conquista), na
safra 2004/05 (irrigado e sequeiro). A semeadura
foi realizada na profundidade de 0,05 m e no
espacamento de 0,45 m entre linhas, 20 plantas

por metro linear. Apos a semeadura foram coletadas
amostras com cilindros de 0,03 m de altura e 0,048
m de diametro (53,16 x 10'° ma), nas camadas de
0,03 - 0,06, 0,08 - 0,11, 0,15 - 0,18 para determinacao da densidade do solo (Blake & Hartge, 1986).
Na colheita (abril) foi avaliada a produtividade da

soja em funcao da Ds.
Os resultados foram submetidos a analise de
variancia e foram realizadas analises de regressao
entre a densidade do solo e a produtividade de
soja.
Na figura 1 verifica-se, em trés anos de experimento de campo, que a produtividade de soja comecou a decrescer, no Latossolo Vermelho com 330 g
kg" de argila, a partir da Ds de 1,48 a 1,53 Mg m'3,
em sistema sequeiro, ou irrigado no terceiro ano.
Estes valores estao proximos ao preconizado por
Reinert & Reichert (1999), no sul do Brasil, de 1,55

Mg m'° para solos de textura média (20 a 55% de
argila). Ja em solos de clima temperado, com teor
de argila de 330 g kg", Dexter (2004), por meio do
diagrama obtido com dados experimentais, evidencia que o valor de Ds Iimitante ao crescimento
radicular das culturas é de 1,62 Mg m'°. Esses resultados mostram que a partir do valor de Ds proximo
a 1,50 Mg m‘°, comeca a decrescer a produtividade
de soja e que a partir desse valor é necessario avaliar a possibilidade da adocao de medidas biologicas
ou mecanicas para descompactar o solo e evitar
perdas de produtividade para esse solo.
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B03. Efeito de sistemas de preparo do solo no desempenho da soja
e do trigo em um latossolo vermelho distroférrico
SARAIVA, O.F.‘;TORRES, E.‘; FRANCHINI, J.C.‘; GALERANI, P.R.‘; BROWN, G.‘; PICCININ, J.2. ‘Embrapa
Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, odilon@cnpso.embrapa.br; 2Departamento de Engenharia Agricola, UNICAMP, Campinas.

A regiao meridional do Brasil caracteriza-se por
clima com temperaturas elevadas e ocorréncia de
fortes chuvas, princlpalmente no verao, quando a
formacao da cobertura morta 6 dificil porque a matéria organica é degradada com muita rapidez, tornando o solo mais suscetivel a compactacao. Predominam Latossolos com textura argilosa que, quando manejados inadequadamente e com a monocultura

trigolsoja, na maioria das situa<;6es, tem apresentado erosao, degradacao fisica e decréscimo da capacidade produtiva, originando plantas com sistema de raizes reduzido e restrito a uma estreita cama4000
da superficial de solo. A continui-

dade de solucao desses problemas
demanda a conducao de experimentos de longa duracao, cuja enfase principal deve ser a expansao
e consolidacao do plantio direto.
O objetivo deste trabalho foi o
de avaliar 0 desempenho das culturas de soja e de trigo em diferentes sistemas de manejo do solo, em
experimentos de longa duracao, em
um
Latossolo
Vermelho
distroférrico (Latossolo Roxo
distrofico), em Londrina, PR. O experimento foi instalado no ano de
1981 .
O delineamento experimental
foi blocos ao acaso com quatro repetic6es, com os seguintes tratamentos: sistema plantio direto; preparo convencional (arado de disco
+ grade niveladora); preparo com
escarificador (escarificador + grade niveladora); e preparo com gra-

3500

desempenho que ocorre no plantio direto logo apos
a sua implantacao no Latossolo Vermelho
distroférrico, cultivados anteriormente por longos
periodos num sistema caracterizado pelo uso da grade
pesada para realizar o preparo principal do solo.
Apos o periodo de transicao, o plantio direto,
com o passar dos anos, melhorou gradativamente a
sua eficiéncia, proporcionando, na maioria dos anos,
produtividades superiores aos sistemas que mobili-

zaram o solo. A produtividade do trigo teve baixo
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desempenho como a da soja nos primeiros anos.

Apos o periodo de transicao, o trigo, ao contrario da
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lhos de manejo de solos e culturas da Embrapa Soja,
tem sido observado que o trigo, assim como tam-

soja, nao obteve ganhos de produtividade. Este fato

bém a soja, mostra-se com muito bom desempenho

evidencia que a monocultura trigo/soja inviabiliza 0
cultivo do trigo em plantio direto.

sob a rotacao de culturas de quatro anos com
tremoco/milho - aveia/soja - trigo/soja - trigo/soja.
Em face dos resultados obtidos apos 23 anos
de conducao dos trabalhos de campo, tem sido constatado que:
A partir de solos argilosos (Latossolo Vermelho
distroférrico) a Iongo prazo sob cultivo convencional, 0 plantio direto precisa de cerca de seis anos
para se adequar e se traduzirem melhores produc6es de soja.
Em monocultivo trigolsoja, a soja mostra-se com
melhor desempenho sob sistema plantio direto.
Em monocultivo trigo/soja, o trigo mostra melhor desempenho quando os sistemas de preparo
mobilizam o solo.

No ano agricola 2003/2004 (Tabela 1) obser-

vou-se melhor desempenho da soja cv BRS 156 no
sistema plantio direto para todas as caracteristicas
avaliadas (producao, altura de plantas, insercao de
1° vagem e peso de 100 sementes). Em termos absolutos, 0 sistema grade pesada teve o pior desempenho, ficando na posicao intermediaria os sistemas
de preparo convencional e escarificador.
Mesmo sob monocultura trigo/soja continua, o
sistema plantio direto mostra-se superior aos demais
sistemas de preparo estudados, quando o enfoque é
sobre a soja. Neste sistema de monocultura, o trigo
nao tem bom desempenho, porém em outros traba-

TABELA 1. Fenologia da soja cv BRS 156 no ano agricola 2003/2004.
. 3 7 YEW
Sistema de re aro
p p
Plantio Direto
Preparo Convencional
Grade Pesada
Escarificador

Producao Altura dze plantas
(kg/ha)
(cm)
2994
2021
1832
1652

Insercao de 1° vagem
'

Peso de100 sementes

12,8
12,1
11,3
11,3

11,4
10,2
9,3
9,9

71,2
64,7
55,4

54,2
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B04. Efeitos da palhada de sorgo sobre a germinacao da soja em
plantio direto e diferentes sistemas de preparo do solo
SANTOS, V. DE M.; SOUZA, C.M. DE; SILVA, C.S.W.; BERETTA, D.P.; SCHUNCK, S.G.B.. Universidade
Federal de Vicosa, CEP 36571-000, Vicosa, MG, viniciusdems@yahoo.com.br
A existéncia de palha é condicao essencial para
se obter sucesso em plantio direto. Dentre as varias

espécies utilizadas para a produoao de palha, algumas gramineas tém sido usadas devido sua palhada

ter lenta decomposicao. Entre as gramineas, o sorgo
apresenta grande potencial de uso devido a sua elevada producao de matéria seca (5 a 20t/ha), producao de graos com viabilidade economica e possibilidade de integracao entre as atividades agricola e
pecuaria. E também uma boa opcao para rotacao de
culturas, tanto em sistema plantio direto quanto em
sistemas de preparo convencional do solo. Embora
seja conhecido seu efeito alelopatico, pouco se sabe
sobre os efeitos da palhada de sorgo sobre culturas
em sucessao.
A inibicao alelopatica tipica resulta da acao combinada de um grupo de aleloquimicos que, coletivamente, interferem em muitos processos fisiologicos
(EINHELLIG, 1996). Entre estes compostos
aleloquimicos estao varios compostos secundarios
contendo anéis aromaticos hidroxilados classificados como compostos fenélicos, a maioria dos quais
sintetizada a partir da fenilalanina (BEN-HAMMOUDA
et al., 1995). 0 sorgo contém compostos fenolicos
em todos os estadios de crescimento, com os maio-

res niveis em folhas e glumas comparativamente ao
colmo e cariopse. Admite-se que o controle de ervas invasoras pelo sorgo é realizado por glicosideos

cianogénicos, taninos, flavonoides, acidos fenolicos
e a p-benzoquinona conhecida como sorgoleona
(EINHELLIG, 1996).
Em experimento realizado em casa de vegetacao (resultados nao publicados) foi verificado efeito

inibidor da palhada de sorgo sobre algumas caracteristicas agronomicas da soja, 0 mesmo nao ocorrendo
para o milho. Desta maneira, este trabalho em condic6es de campo, foi conduzido para verificar se, nestas
condic6es, os resultados observados se repetiam.
Assim o presente trabalho teve como objetivo

avaliar os efeitos da palhada do sorgo sobre a germinacao e o estande da soja, em condic6es de campo, sob diferentes sistemas de preparo do solo e

sistema plantio direto, em diferentes épocas de semeadura da soja apos o cultivo do sorgo.
O experimento foi executado na Estacao Expe-

rimental de Coimbra, pertencente a Universidade
Federal de Vicosa e situada no municipio de Coimbra,
MG, no ano agricola 2003/2004.

Para avaliar o possivel efeito alelopatico da

palhada de sorgo sobre a germinacao da cultura da
soja em sucessao, implementou — se o presente
experimento obedecendo — se o delineamento de
blocos ao acaso (DBC) com quatro repeticées em
parcelas sub — sub — divididas (6 x 2 x 3) com seis
tratamentos nas parcelas [Sistema plantio direto (PD),
Arado de aivecas (AA), Arado de discos (AD), Grade pesada (GP), Grade pesada + arado de aivecas
(GP + AA), Grade pesada + arado de discos (GP +
AD)], dois tratamentos nas sub — parcelas (com
palhada de sorgo e sem palhada de sorgo) e trés
épocas de plantio nas sub — sub — parcelas (0, 10 e
20 dias apos a rocada do sorgo). 0 tamanho de
cada parcela é de 104m2(13 x 8 metros). Os mesmos sistemas de cultivo sao adotados nas parcelas
desde o ano agricola 1985/1986.
No tratamento envolvendo plantio direto realizou-se a aplicacao dos herbicidas Glyphosate e 2,4
D, cerca de 3 dias antes do plantio das culturas.
Nos tratamentos envolvendo preparo convencional
e superpreparo do solo procederam — se o preparo
com os respectivos implementos mencionados e
seguidos de duas gradagens destorroadoras. O solo
foi preparado antes do plantio da cultura do sorgo e
antes da cultura da soja.
No plantio do sorgo o espacamento adotado foi
de 50 cm entre Iinhas com 12 plantas por metro
linear sendo este plantado em toda a parcela. Quando da emergéncia da cultura, procedeu-se a eliminacao das plantas de metade de cada parcela, sendo
que a metade a ser desprovida das plantas de sorgo
foi determinada por sorteio, em cada parcela individualmente. Nao foi necessario o controle de plantas
daninhas, pragas ou doencas. Apos 0 sorgo atingir a
maturacao fisiologica e quantidade satisfatéria de
matéria seca (Tabela 1), as sub — parcelas cultivadas com sorgo foram rocadas.
Apos a rocada do sorgo procedeu-se o preparo
do solo, como descrito anteriormente. O plantio de
soja foi efetuado em trés épocas a contar do dia do
preparo: imediatamente apés o preparo e dez e vinte dias apos o preparo. A soja foi semeada com
espacamento de 50 cm entre Iinhas e 16 sementes
por metro linear, semeando-se esta quantidade de
sementes para que se atingisse o estande de 13
plantas por metro linear. Foi utilizada a variedade
UFV-18. As sementes foram tratadas com fungicidas
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" de matéria seca do sorgo
TABELA 1. Producao
nos diferentes tratamentos.
Tratamento
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TABELA 2. Estande da soja em funcao da auséncia ou presenca de palhada de
sorgo.

M a t'eria
' seca (|;rloa_u)zl
d 'd a pe I o sorgo

pamada
PD
AA
AD
GP
GP+AA
GP+AD

16,65
16,08
15,08
17,02
16,98
15,69

Media

1a,2s

Epoca de semeadura

de $°'9°

Logo apés

Ausente
Presente

10,29A
10,38A

10_dias _ _
14,29A
12,63 B

20 dias
15,92A
14,13 B

Médias seguidas de mesma Ietra na coluna nao diferem estatisticamente entre si, a 5% de probabilidade pelo teste de
DUNCAN.

" Valores obtidos coletando-se as plantas de sorgo em 1 metro
linear em 3 repetigoes dentro de cada uma das sub-parcelas
estudadas.

e inseticidas antes do plantio para que se evitasse a
interferéncia de doencas e pragas nas analises ex-

TABELA 3. Estande da soja em funcao dos dife-

rentes tipos de manejos.
sistema de
Epoca de semeadura ___
10 dias
20 dias
"1a"¢_lQ
Logo apés

perimentais. Passados 10 dias da semeadura de cada
uma das sub-sub-parcelas, foi avaliado 0 estande da

AA

soja amostrando-se a quantidade de plantulas nor-

AD

SD

11,63A
10,50AB
9,88 B
9,88 B
10,25
10,25 UJUJ

13,88A
13,63A
13,25A
13,38A
13,50A
13,13A

15,88A
14,74AB
14,13 B
15,25AB
15,00AB
15,00AB

mais emergidas por metro linear em trés sub GP
amostragens.
GP+AA
Os dados obtidos foram tabulados e analisados
GP+AD
estatisticamente com auxilio do aplicativo
computacional SAEG. Foram efetuados a analise de Medias seguidas de mesma Ietra na coluna nao diferem estatisvariancia e o teste de médias pelo teste de DUNCAN ticamente entre si, a 5% de probabilidade pelo teste de
DUNCAN.
com 5 % de significancia. A analise dos resultados
mostrou que, para uma mesma data de semeadura,
a presenca da palhada de sorgo teve efeito negativo
Os resultados permitiram concluir que a germisobre a germinacao e, conseqlientemente, sobre o nacao das sementes de soja e, conseqiientemente,
estande da soja na 2° e 3° épocas de semeadura seu estande, nao foi prejudicado pela presenca da
com reduoao média de 11% (Tabela 2). Estes resul- palhada de sorgo quando aquelas foram semeadas
tados confirmaram os resultados obtidos em casa- logo apos a rocada da graminea. No entanto, quande-vegetacao (dados nao publicados) e que foram do as sementes de soja foram semeadas aos 10 e
os responsaveis pela realizacao deste experimento. aos 20 dias apés a rocada ou incorporacao do sorgo,
Ouanto ao efeito do sistema de manejo, os re- houve reduoao significativa na germinacao e, consultados obtidos nao mostraram, de forma consis- seqiientemente, no estande inicial da soja (cerca de
tente, efeito positivo ou negativo destes sobre o 11% menos que nos tratamentos sem palhada).
estande (Tabela 3).
Embora nao analisado estatisticamente, devido
nao ser objetivo do trabalho, observa-se que o estande Referéncias bibliograficas
de soja aumentou nas 2° e 3° datas de semeadura,
comparativamente a 1°. Estes resultados foram atri- BEN-HAMMOUDA, M.; KREMER, R.J.; MINOR, H.C.;
buidos a melhoria das condic6es para a germinacao SARWAR, M.A.. A chemical basis for differential
das sementes, resultante das irrigac6es efetuadas. allelopathic potential of sorghum hybrids on wheat.
As irrigacﬁes se fizeram necessarias a partir da 1° Journal of Chemical Ecology, 21 (6): 775-86, 1995.
semeadura e foram realizadas em area total do ex- EINHELLIG, F.A.. Interactions involving in cropping
perimento enquanto que para a 1° época de semea- systems. Agronomy Journal, 36(88): 886-893,
dura nao haviam sido feitas irrigacﬁes anteriores.
1996.
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B05. Necessidades hidricas da cultura da soja
FARIAS, J.R.B.; NEPOMUCENO, A.L.; NEUMAIEFI, N.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970,

Londrina, PR, jrenato@cnpso.embrapa.br
A disponibilidade hidrica constitui-se na maior
causa de variabilidade dos rendimentos de graos de
soja observados de um ano para outro nas diversas
regi6es produtoras brasileiras. Também é o principal
fator Iimitante a obtencao de rendimentos mais proximos ao potencial produtivo da espécie. A chuva,

por sua grande variabilidade em termos espacial e
temporal, é um dos elementos climaticos de maior

importancia para a agricultura. Portanto, é necessario caracterizar o regime pluviométrico observado
para melhor avaliar e compreender seu efeito sobre
o desenvolvimento e o rendimento das culturas.
O excesso ou a deficiéncia hidricas, em deter-

minados subperiodos do desenvolvimento da soja,
podem ser prejudiciais a cultura. Sao encontrados,
na Iiteratura, valores de consumo de agua pela soja
variando de 300 a 850mm, ao Iongo de todo o ci-

clo, dependendo da cultivar, da época e das condic6es locais. O presente trabalho teve por objetivo
contribuir para o melhor entendimento das relacﬁes
hidricas da cultura da soja, através da definicao de
volumes de agua e indices hidricos, ao Iongo do ciclo e em diferentes fases do desenvolvimento de
cultivares de soja precoces e semi-precoces, considerados étimos para a obtencao de elevados rendimentos de graos.
Para tanto, foram utilizados resultados obtidos
em experimentos conduzidos na Embrapa Soja, em
Londrina-PR, durante as safras 1991/1992 a 1999/
2000, envolvendo diversas cultivares de soja de ciclos semelhantes, submetidas a diferentes niveis de

disponibilidade hidrica (sem irrigacao — Nao Irrig; irrigado durante todo o ciclo — Irrigado; com déficit
hidrico durante fase vegetativa — DH Veg; e déficit

hidrico durante fase reprodutiva — DH Rep),
monitorados por tensiémetros de mercdrio, sonda
de neutrons e termogravimetria.
Foi considerado como volume pluviométrico todas as entradas de agua no sistema (irrigacao e
precipitacao pluviométrica). Os valores de
evapotranspiracao real (ETr) e maxima (ETm) e a
relacao entre eles (evapotranspiracao relativa ou

indice de satisfacao das necessidades de agua ISNA) foram gerados pelo modelo de simulacao do
balanco hidrico da cultura SARRA (Systéme

d'analyse regionale des risques agroclimatiques).
A duracao dos ciclos e das fases fenologicas, os
coeficientes de cultura (Kc) e a evapotranspiracao
potencial foram padr6es e iguais para todas as cul-

tivares e safras, empregando-se os mesmos valores daqueles utilizados nos trabalhos de zoneamento
agroclimatico da cultura da soja (Farias et al., 2001).
Como fase critica a falta de agua, considerou-se o
periodo compreendido entre os estadios de desenvolvimento R1 (inicio da floracao) e R6 (grao verde
ou vagem cheia). O rendimento relativo de graos
foi obtido dividindo o valor observado pelo maximo
rendimento verificado em todo o conjunto de dados experimentais.
Os rendimentos de graos de soja obtidos nos
diferentes niveis de disponibilidade hidrica, em funcao dos volumes pluviométricos observados em todo
o ciclo e durante a fase mais critica a falta de agua
para a cultura (R1-R6), sao apresentados nas Figuras 1 e 2, respectivamente. Os maiores rendimentos foram obtidos com precipitacao pluviométrica
de 650 a 700mm, bem distribuidos distribuida em
todo 0 ciclo (Figura 1). Com déficits hidricos durante as fases vegetativa elou reprodutiva, apesar da
precipitacao total no ciclo ter atingido valores proximos a 700mm, os rendimentos alcancados nao foram tao elevados. O resultado deve ser atribuido a
deficiente distribuicao da precipitacao, princlpalmente, durante a fase mais critica (periodo reprodutivo),
limitando os rendimentos de graos a valores médios
inferiores a 900kg/ha. Excesso de chuva e dias nublados podem prejudicar a fotossintese, o arejamen-

to do solo, o desenvolvimento das raizes e a fixacao
de nitrogénio, interferir em outros processos e causar varias anomalias no desenvolvimento da soja,
reduzindo o rendimento de graos. O volume de agua
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ideal para atender as necessidades da cultura da soja
durante a fase critica (R1 -R6) situou-se entre 120 a
300 mm (Figura 2), bem distribuidos ao Iongo deste periodo, dependendo da duragzao da fase e das
c0ndi<;6es climaticas locais. Observa—se, também,

4000 -

que volumes de agua de igual magnitude, porém,
mal distribuidos, limitaram a obteneao de altos rendimentos.
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O regime pluviométrico revelou ser Iimitante 5
obtenoao de altos rendimentos, principalmente durante as fases de maior demanda de agua (flora¢5o)
e mais criticas a ocorréncia de déficits hidricos (enchimento de graos), demonstrando que a cultura da
soja, para apresentar um bom desempenho, necessita, além de um volume de agua satisfatorio, uma
adequada distribuieéo das chuvas ao Iongo do ciclo,
atendendo suas necessidades, principalmente, durante as fases mais criticas.
Os rendimentos de graos de soja observados
em funeao dos valores de ISNA (ET relativa) calculados para todo 0 ciclo da cultura, séo apresentados
na Figura 3. Observa-se que existe uma faixa de
ISNA (de 0.62 a 0,65) com rendimento de graos
variando de 651 a 31 17 kg/ha. Provavelmente, isto
ocorra em funoao da grande variabilidade entre os
regimes hidricos observados, ao Iongo do ciclo, nas
diferentes safras, independentemente do nivel de
disponibilidade hidrica aplicado.
A relagao entre rendimento relativo de gréos
de soja e a condieéo hidrica da cultura, expressa
pelos valores de ISNA (ETr/ETm) na fase mais critica a falta de agua (R1-R6), é apresentada na Figura
4. Observa-se maior rendimento relativo em fungzao
do incremento dos valores de ISNA. Porém, a res-

FARIAS, J.R.B., ASSAD, E.D., ALMEIDA, l.R.,
EVANGELISTA, B.A., LAZZAROTTO, C.,
NEUMAIER, N., NEPOMUCENO, A.L. Caracterizaeao de risco climético nas regi6es produtoras de soja

posta nao é linear, havendo um momento a partir do
qual incrementos no ISNA reduzem 0 rendimento.

v.9,n.3,p.415-421,2001.
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FIG. 4. Rendimento relativo de graos de soja em funcao
da ET relativa (ISNA) observada durante a fase
critica 5 falta de agua (R1-R6), em diferentes n|'veis de disponibilidade hidrica a cultura.

Como essa é a fase de desenvolvimento da cultura
mais critica 5 falta de agua, difereneas do suprimento hidrico nessa fase significarao respostas distintas
da cultura com relaoao 5 produtividade. Pela inflexao
da curva ajustada, verifica-se quebra acentuada do
rendimento de gréos para valores de ISNA em R1R6 abaixo de 0,65. Menores rendimentos de graos,
foram obtidos com valores de ISNA ao redor de 0.2.
Valores de ISNA superiores a 0.8 provocaram reduoéo do rendimento de graos, o que pode indicar excesso hidrico 5 cultura.

Referéncia bibliogréfica

no Brasil. Rev. Bras. Agromet., Santa Maria,
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B06. Comportamento de cultivares de soja avaliadas nas safras
2002/03, 2003/04 e 2004/05, em fungao da época de semeadura
no municipio de Montividiu, Estado de Goias
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.l.M.3; SILVA, L.O.2; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, 8.3; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“;
PEREIRA, R.G.‘. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; ZAGENCIARURAL, Goiania,
GO; 3Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa Soja, Londrina, PR.

lntroduoao
A época de semeadura na cultura da soja é uma
variavel que produz alto impacto na produtividade
das diferentes cultivares que se encontram disponiveis no mercado para o agricultor. Essa variavel assume grande importancia no cultivo dessa cultura,
sendo considerada um dos fatores que mais influenciam o rendimento de graos. A soja é uma espécie
termo e fotossensivel, assim se encontra sujeita a
alteraoﬁes fisiologicas e morfolégicas, quando as suas
exigéncias, nesse sentido, nao sao satisfeitas. De
uma forma geral, a época de semeadura determina
a exposigao da soja a fatores climaticos Iimitantes.
Com isso, semeaduras em épocas inadequadas podem afetar o porte, 0 ciclo e a produtividade de graos,
além de possibilitar o aumento de perdas na colheita
(Embrapa, 2004).

Objetivos
Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar qual a melhor época de semeadura para cultivares de soja de
ciclos precoce, médio e tardio no municipio de
Montividiu-GO.

Material e métodos
Os experimentos foram instalados no municipio
de Montividiu, nas safras de 2002/03 , 2003/04 e

2004/2005. O manejo e a conduoao da cultura foram de acordo com as recomendaoﬁes técnicas da
Embrapa Soja (Embrapa, 2004). 0 delineamento
experimental utilizado foi o de blocos completos
casualizados, com quatro repeti<;6es, avaliando-se
dezessete cultivares e quatro épocas de plantio.
Avaliou-se as cultivares BRSGO Mineiros, Emgopa

316, BRS Sambaiba, BRSGO Luziania, MSOY 8411,
Emgopa 315, BRSGO Caiap6nia, BRSGO Jatai,
BRSGO 204-Goiania, BRSGO Paraiso, BRMG 46-

Conquista, BRSGO Santa Cruz, Emgopa-302, BRSGO
lpameri, BRSMT Crixas, Monsoy 6101 e Emgopa-

313. As épocas de semeadura adotadas foram: 03/
nov, 22/nov e 11/dez na safra 2002/03; 30/out,
17/nov, 03/dez na safra de 2003/04 e O8/nov, 26/

nov, e 14/dez na safra 2004/05. A parcela experimental foi representada por seis Iinhas com cinco
metros e espaoadas 0,5m, sendo a parcela util representada pelas duas Iinhas internas da parcela excluindo-se 0,5m nas extremidades de cada linha.
Nesse estudo, enfatizou-se, apenas 0 comportamento produtivo das cultivares nas diferentes épocas
de plantio. A variavel produtividade de graos foi
obtida apés colheita, beneficiamento e padronizaoao da umidade, considerando-se a area util de cada
parcela.

Resultados e discussao
Nas analises de variancias individual e conjunta foram verificadas significancias estatisticas
(P<0,05) para o efeito de épocas de semeadura.
De uma forma geral, a Tabela 1 mostra 0 desempenho produtivo médio das cultivares avaliadas nas
diferentes épocas de plantio nas safras 2002/03,
2003/04 e 2004/05. O efeito médio de épocas de
semeadura no rendimento de gréos das cultivares
avaliadas encontra-se discriminado na Tabela 2.
Nessa tabela, observa-se que a 2“ época de semeadura (15/nov) possibilitou a maior produtividade
de graos na safra de 2002/03. Na safra 2003/04 a
maior produtividade foi a de 1*’ época( 29/out). Ja
a semeadura de 3“ época, implantada no mes de
dezembro, foi responsavel por uma redueéo na produtividade média das cultivares. Na safra 2004/
05, 0 maior rendimento de graos foi obtido na 1*‘
época apesar de estatisticamente nao diferir da 2“
época.. Nesta safra, foi observada a diminuioéo da
produtividade na semeadura do més de dezembro
(16/dez). Na analise conjunta, as maiores produtividades foram atingidas com as semeaduras de 1a
e 2a épocas, sendo que estas nao diferiram estatisticamente (P<0,05) entre si (Tabela 2). O periodo compreendido entre estas épocas equivale ao
dia 20 de outubro a 16 de dezembro nas safras
avaliadas. Verificou-se que, semeaduras apos o dia
04 de dezembro proporcionam 0 declinio da produtividade de graos. Nessa regiao, foi evidenciado que a semeadura de cultivares de ciclo precoce, médio e tardio no periodo compreendido entre
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TABELA 1. Desempenho produtivo de cultivares de soja, avaliadas em diferentes épocas de semeadura‘ no municipio de Montividiu, Goias. Safras
2002/2003, 2003/04 e 2004/05.
Cultivalfes _

Cicloa

1°

2*‘

4.585
4.525
4.458
4.428

MSOY 841 1
Emgopa 315

4.405 a

4.425
4.173
4.238
3.966
3.861

4.332 a

4.322 a

BRSGO Caiapénia

4.074 a

BRSGO Jatai
BRSGO 204-Goiania
BRSGO Paraiso
BRMG 46-Conquista

4.054
4.045
3.991
3.987
3.940
3.857
3.845
3.802
3.564

3.430
4.008
4.029
3.647
3.818

BRSGO Mineiros

Emgopa 316
BRS Sambaiba
BRSGO ‘Luziania

BRSGO Santa Cruz

Emgopa 302
BRSGO lpameri
BRSMT Crixés
MSOY 6101
Emgopa 313
Média

cv 1%)

—|'u§—I'u§ —I§—I'u§ —I‘o"

a
a
a
a

3“

a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.544 a
4.084,5

31,28

i

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.125 a

3.683
4.615
3.451
4.066
3.942

a
a
a
a
a

3.929,3
31,83

3.581
3.704
3.888
3.438
3.851
3.487
2.585
3.524
2.996

Conjunta

a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.165 a

3.309
3.236
2.998
3.162
2.889
3.904
3.636

4.197
4.134
4.195
3.944
4.039
4.047
3.363
3.862
3.690
3.601
3.705
3.434
3.513

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

3.381 a
3.845 a
3.707 a

3.373,7
34,42

3.795,8
34,62

3.874 a

1 Epocas de semadura: 20/out, 15/nov e 05/dez na safra 2002/03, 29/out, 24/nov e 16/dez na safra
2003/04 e O4/nov, 19/nov e 04/dez na safra 2004/05.
2 Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de tukey (P<0,05).
3 Cicloz P - precoce, M - médio, T - tardio.

TABELA 2. Efeito de épocas de semeadura na produtividade
de graos (kg/ha) em cultivares de soja, em Montividiu, Goias.
2004/05.

Epocas‘ a

Safras

2002/03,

_ Safras

7 _

2003/04

e

conjunta,-

2002/03

2003/04

2004/05

3 a"°$

1°
26
3"’

3.293,03 b
3.485,81 a
2.647,54 c

5.871,1 a
5.342,8 b
4.617,9 c

3.089,37 a
2.959,31 ab
2.855,59 b

4.084,5 a
3.929,3 a
3.373,7 b

Média
CV(%)

3.142,13
11,34

5.277,23
16,53

2.968,09
18,52

3.795,82
34,62

' Epocas de semadura
2 Médias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de
tukey (P<0,05).
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B07. Comportamento de cultivares de soja avaliadas nas safras
2002/03, 2003/04 e 2004/05, em fungao da época de semeadura
no municipio de Chapadao do Céu, Estado de Goias
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.l.M.3; SILVA, L.O.2; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, S.3; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“;
PEREIRA, R.G.‘. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; 2AGENCIARURAL,Goiania,
GO; 3Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, ‘Embrapa Soja, Londrina, PR.

lntroduoao
A época de semeadura na cultura da soja é uma
variavel que produz alto impacto na produtividade
das diferentes cultivares que se encontram disponiveis no mercado para 0 agricultor. Essa variavel assume grande importancia no cultivo dessa cultura,
sendo considerada um dos fatores que mais influenciam o rendimento de graos. A soja é uma espécie
termo e fotossensivel, assim se encontra sujeita a

14/dez na safra 2004/05. A parcela experimental
foi representada por seis Iinhas com cinco metros e
espaoadas 0,5m, sendo a parcela util representada
pelas duas Iinhas internas da parcela excluindo-se
0,5m nas extremidades de cada linha. Nesse estudo, enfatizou-se, apenas o comportamento produtivo das cultivares nas diferentes épocas de plantio.
A variavel produtividade de graos foi obtida apos
colheita, beneficiamento e padronizaoao da umidade, considerando-se a area util de cada parcela.

aItera<;6es fisiolégicas e morfologicas, quando as suas
exigéncias, nesse sentido, nao sao satisfeitas. De

Resultados e discussao

uma forma geral, a época de semeadura determina
a exposioéo da soja a fatores climaticos Iimitantes.

Com isso, semeaduras em épocas inadequadas podem afetar o porte, o ciclo e a produtividade de graos,
além de possibilitar o aumento de perdas na colheita
(Embrapa, 2004).

Objetivos
Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar qual a melhor época de semeadura para cultivares de soja de

ciclos precoce, médio e tardio no municipio de
Chapadao do Céu-GO.

Material e métodos
Os experimentos foram instalados no municipio
de Chapadéo do Céu, nas safras de 2002/03 , 2003/
04 e 2004/2005. O manejo e a condugao da cultura
foram de acordo com as recomendaoﬁes técnicas
da Embrapa Soja (Embrapa, 2004). O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos completos
casualizados, com quatro repetioées, avallando-se
dezessete cultivares e quatro épocas de plantio.
Avaliou-se as cultivares BRSGO Mineiros, Emgopa
316, BRS Sambaiba, BRSGO Luziania, MSOY 8411,
Emgopa 315, BRSGO Caiapénia, BRSGO Jatai,
BRSGO 204-Goiania, BRSGO Paraiso, BRMG 46Conquista, BRSGO Santa Cruz, Emgopa-302, BRSGO
lpameri, BRSMT Crixas, Monsoy 6101 e Emgopa-313.

As épocas de semeadura adotadas foram: 03/nov,
22/nov e 11/dez na safra 2002/03; 30/out, 17/nov,

03/dez na safra de 2003/04 e 08/nov, 26/nov, e

Nas analises de variancias individual e conjunta
foram verificadas significancias estatisticas (P<0,05)
para o efeito de épocas de semeadura. De uma forma geral, a Tabela 1 mostra o desempenho produtivo médio das cultivares avaliadas nas diferentes
épocas de plantio nas safras 2002/03, 2003/04 e
2004/05. O efeito médio de épocas de semeadura
no rendimento de graos das cultivares avaliadas encontra-se discriminado na Tabela 2. Nessa tabela,
observa-se que a 1“ e 2“ época de semeadura (03 a
22/nov) possibilitou a maior produtividade de gréos
na safra de 2002/03. Na safra 2003/04 a maior
produtividade foi a de 3*’ época( 03/dez). Ja a semeadura de 3a época, implantada na 2“ quianzena do
més de dezembro, foi responsavel por uma reduoao
na produtividade média das cultivares. Na safra

2004/05, o maior rendimento de graos foi obtido na
1° e 2*‘ época. Nesta safra, foi observada a diminuioao da produtividade na semeadura do mes de
dezembro (14/dez). Na analise conjunta, as produtividades da 1", 2*’ e 3“ época de plantio foram
estatisticamente semelhantes entre si (Tabela 2). O
periodo compreendido entre estas épocas equivale
ao dia 30 de outubro a 14 de dezembro nas safras
avaﬁadas.

Conclusao
A semeadura de cultivares de ciclos precoce,
médio e tardio no municipio de Chapadao do Céu-GO
deve ser realizada, preferencialmente, no periodo compreendido entre 30 de outubro a 14 de dezembro.
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TABELA 1. Desempenho produtivo de cultivares de soja, avaliadas em diferentes
épocas de semeadura‘ no municipio de Chapadﬁo do Céu, Goias.
Safras 2002/2003, 2003/04 e 2004/05.
Cultivares
5555

5

ciE|5°_

BRSGO Mineiros
Emgopa 316
BRS Sambaiba
BRSGO Luziania
MSOY 841 1
Emgopa 315
BRSGO Caiapénia

___1*= 7

Rh”
Conjunta5

38

3.285
3.323
3.276
3.721
3.531

a
a
a
a
a

a
a
a
a

3.084 a

3.738
3.596
3.593
3.561
3.520
3.500
3.463
3.432
3.307
3.302
3.277
3.260
3.080
3.022
2.985
2.913
2.740

3.506,3

3.247,3

36,99

56,63

3.312,3

BRSGO Paraiso
BRMG 46-Conquista

3.842
3.802
3.571
3.503
3.454
3.363
3.343
3.340
3.230
3.180
3.161

BRSGO Santa Cruz

3.075 a

3.622
3.632
3.653
3.186

Emgopa 302
BRSGO lpameri

2.842
2.768
2.700
2.558
2.397

3.807 a

2.662 a

2.716
3.545
3.717
3.257

3.517 a

BRSGO Jatai
BRSGO 204-Goiania

BRSMT Crixés
MSOY 6101
Emgopa 313

—|1J§-I'U§ —'I§—I1J§ —I'U‘

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

28

a
a
a
a
a

3.134,:

Média

CV W

36,07

3.356
3.356
3.265
3.837
3.989
3.794
3.842

a
a
a
a
a
a
a

2.910 a
a
a
a
a

3.582 a

2.813
3.600
3.044
3.087
2.876

a
a
a
a
a

3.415 a

3.363 a
2.969 a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

43Q;a_1W**

1 Epocas de semadura: 03/nov, 22/nov e 11/dez na safra 2002/03, 30/out, 17/nov e 03/dez na safra
2003/04 e 08/nov, 26/nov e 14/dez na safra 2004/O5.
2 Médias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de tukey(P<0,05).
3 CIc|0: P - precoce, M - médio, T - tardio

TABELA 2. Efeito de épocas de semeadura na produtividade
de graos (kg/hél em cultivares de soja, em
Chapadéo do Céu,
2003/O4 e 2004/O5.

Epocas‘ 5

Safras 7
—-

Goias.

Safras

2002/O3,

NUNES JUNIOR, J.; GUERZONI, R.A.;
SOUSA, R.P.; MONTEIRO, P.M.F.O.;

ASSUNCAO, |v|.s.; SILVA, |_.o.;
TOLEDO, R.M.C.P.; SOUZA, P.I.M.;

conjunta-

3002/03

2003/041

2004/05

38005

1°
2*‘
3°

3900,8 a
3.985,1 a
3.307,8 b

3386,1 c
4.427,3 b
5.195,0 a

2265,54 a
2.133,68 a
1.325,01 b

3.184,1 a
3.506,3 a
3.247,3 a

Média
CV(%)

3.731 ,24
19,62

4.322,25
21,51

1.908,08
23,15

3.312,27
43,91

1 Epocas de semadura.
2 Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de

tukey (P<0,05).
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B08. Comportamento de cultivares de soja avaliadas nas safras
2003/04 e 2004/05 em funoao da época de semeadura nos
municipios de Guaira e Morro Agudo, Estado de S50 Paulo
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.l.M.3; SILVA, L.O.2; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, SF’; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“;
PEREIRA, R.G.‘. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; 2AGENClARURAL,Goiania,
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lntroduoao
A época de semeadura na cultura da soja é uma
variavel que produz alto impacto na produtividade

das diferentes cultivares que se encontram disponiveis no mercado para 0 agricultor. Essa variavel as-

sume grande importancia no cultivo dessa cultura,
sendo considerada um dos fatores que mais influenciam o rendimento de graos. A soja é uma espécie
termo e fotossensivel, assim se encontra sujeita a
alteraoees fisiologicas e morfologicas, quando as suas
exigencias, nesse sentido, nao sao satisfeitas. De
uma forma geral, a época de semeadura determina
a exposioao da soja a fatores climaticos Iimitantes.
Com isso, semeaduras em épocas inadequadas po-

dem afetar o porte, 0 ciclo e a produtividade de graos,
além de possibilitar o aumento de perdas na colheita
(Embrapa, 2004).

Objetivos
Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar qual a melhor época de semeadura para cultivares de soja de
ciclos precoce, médio e tardio nos municipios de
Guaira-SP e Morro Agudo-SP.

Material e métodos
Os experimentos foram instalados nos municipios de Guaira e Morro Agudo, nas safras de 2003/
04 e 2004/2005. O manejo e a conduoao da cultura
foram de acordo com as recomendaoees técnicas
da Embrapa Soja (Embrapa, 2004). O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos completos
casualizados, com quatro repetioees, avaliando-se onze

cultivares e tres épocas de plantio. Avaliou-se as
cultivares BRSGO Mineiros, Monsoy 6101, BRSGO

presentada pelas duas Iinhas internas da parcela
excluindo-se 0,5m nas extremidades de cada linha.
Nesse estudo, enfatizou-se, apenas o comportamento
produtivo das cultivares nas diferentes épocas de
plantio. A variavel produtividade de graos foi obtida
apos colheita, beneficiamento e padronizaoao da
umidade, considerando-se a area util de cada parcela.

Resultados e discussao
Nas analises de variancias individual e conjunta
foram verificadas significancias estatlsticas (P< 0,05)
para o efeito de épocas de semeadura. De uma forma geral, a Tabela 1 mostra 0 desempenho produtivo médio das cultivares avaliadas nas diferentes
épocas de plantio nas safras 2003/04 e 2004/05. 0
efeito médio de épocas de semeadura no rendimento de graos das cultivares avaliadas encontra-se discriminado na Tabela 2. Nessa tabela, observa-se que
a 1° época de semeadura (01/nov a 05/nov) possibilitou a maior produtividade de graos na safra de
2003/04 e 2004/05.A semeadura de 3° época, implantada no final do mes de novembro/dezembro,
foi responsavel por uma reduoao na produtividade
média das cultivares. Na analise conjunta, as maiores produtividades foram atingidas com as semeaduras de 1*’ e 2” épocas, sendo que estas nao diferiram estatisticamente (P<0,05) entre si (Tabela 2).
O periodo compreendido entre as épocas equivale
ao dia 01 de novembro a 01 de dezembro nas safras
avaliadas. Verificou-se que, semeaduras apos o dia
26 de novembro proporcionam o declinio da produtividade de graos. Nessa regiao, foi evidenciado que
a semeadura de cultivares de ciclo precoce, médio e
tardio no periodo compreendido entre O1/nov a 20/
nov proporciona a obtenoao de maiores produtividades de graos.

Caiapenia, Emgopa 316, Emgopa-302, BRSGO

Luziania, BRMG 46- Conquista, BRSGO 204-Goiania,
MSOY 8411, Emgopa 315, BRSGO Santa Cruz. As
épocas de semeadura adotadas foram: 01/nov, 14/
nov e 27/nov na safra de 2003/04 e O1/nov, 15/
nov e 01/dez na safra 2004/05. A parcela experimental foi representada por seis Iinhas com cinco
metros e espaoadas 0,5m, sendo a parcela Citil re-

Conclusao
A semeadura de cultivares de ciclos precoce,
médio e tardio nos municipio de Guaira e Morro Agudo e deve ser realizada, preferencialmente, no periodo compreendido entre 01 de novembro a 20 de
novembro.
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TABELA 1. Desempenho produtivo de cultivares de soja, avaliadas em diferentes épocas
de semeadura‘ nos municipios de Guaira e Morro Agudo, S50 Paulo. Safras
2003/O4 e 2004/O5.

Cigloa

Cultivares

1"

2"

BRSGO Mineiros
Msoy 6101
BRSGO Caiapenia
Emgopa 316

2.979,6 a
2.942,0 a
2.737,8
2.712,7

Emgopa 302
BRSGO Luziania
BRMG 46-Conquista

2.527,1 abc
2.463,1 abc

2.420,1 abc
2.324,9 abc
2.101,1 bc

BRSGO 204-Goiania
MSOY 841 1

Emgopa 315
BRSGO Santa Cruz

Media

1.941,3
1.869,1 c

§ § § 1J1o' 1J1:

A

2.469,7O
23,44

CV 1%)

2.613,3
2.714,7
2.273,1
2.538,1
2.294,3
2.505,4

3"
ab
a
ab
ab
ab
ab

2.402,7 ab
2.095,9
2.111,1
2.042,5
2.208,6

ab
ab
b
ab

2.346,2O
24,34

2.270,8
2.184,4
2.145,1
2.422,0
1.948,6
2.050,1
1934,5
1826,5
1.880,5
1.577,2
1870,7

Conjunta
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2017.40
it 37,67,

2.628,7
2.613,7
2.377,9
2.554,3
2.257,5
2.336,9
2.252,5
2.087,9
2.040,9
1.857,8
1.996,9

a
a
ab
a
abc
ab
abc
bc
bc
c
bc

2.279,3O
28,06

1 Epocas de semadura
2 Médias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de tukey (P<0,05).
3 Cicloz P - precoce, M - médio e T - tardio.

TABELA 2. Efeito de épocas de semeadura na

produtividade de graos (kg/ha) em
cultivares de soja, em Guaira e Morro
Agudo, S50 Paulo. Safras 2003/O4 e
2004/05.
.
Epocas
W

Safras
—— 5"
~
"
2003/(l4_ 2004/05

Referencias bibliograficas
EMBRAPA. Tecnologias de Produeao de Soja Regiao Central do Brasil 2005, Londrina: Embrapa Soja,
Sistema de produoao 6, 2004. 239p.

Conjunta_

2 anos

1“
2°
3°

2.158,2 a
2.068,1 b
1.588,3 c

2.749,3 a
2.621,1 ab
2.456,9 b

2.469,? a
2.346,2 a
2.017,4 b

Média
CV(%)

1.935
10,65

2.612,6O
27,25

2.279,3O
28,06

1 Epocas de semadura
2 Médias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si
pelo teste de tukey(P<0,05).
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B09. Comportamento de cultivares de soja avaliadas nas safras
2002/03, 2003/04 e 2004/05, em funoao da época de semeadura
no municipio de Uberlandia, Estado de Minas Gerais
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.I.M.3; SILVA, L.O.2; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, 8.3; MOREIRA, C.T.;‘; ASSUNCAO, M.S.“;
PEREIRA, R.G. 1. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; 2AGENClARURAL,Goiania,
GO; “Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; “Embrapa Soja, Londrina, PR.

lntroduoao

sume grande importancia no cultivo dessa cultura,
sendo considerada um dos fatores que mais influenciam 0 rendimento de graos. A soja é uma espécie
termo e fotossensivel, assim se encontra sujeita a
alteraoees fislologicas e morfologicas, quando as suas

2002/03 e 30/out, 14/nov, 04/dez e 15/dez na safra de 2003/04 e 01/nov, 16/nov, 04/dez e 18/dez
na safra 2004/05. A parcela experimental foi representada por seis Iinhas com cinco metros e espac;adas 0,5m, sendo a parcela util representada pelas
duas Iinhas internas da parcela excluindo-se 0,5m
nas extremidades de cada linha. Nesse estudo,
enfatizou-se, apenas o comportamento produtivo das
cultivares nas diferentes épocas de plantio. A variavel produtividade de graos foi obtida apos colheita,
beneficiamento e padronizaoao da umidade, consi-

exigencias, nesse sentido, nao sao satisfeitas. De

derando-se a area util de cada parcela.

A época de semeadura na cultura da soja é uma
variavel que produz alto impacto na produtividade
das diferentes cultivares que se encontram disponiveis no mercado para o agricultor. Essa variavel as-

uma forma geral, a época de semeadura determina
a exposioao da soja a fatores climaticos Iimitantes.

Resultados e discussao

Com isso, semeaduras em épocas inadequadas podem afetar o porte, 0 ciclo e a produtividade de graos,
além de possibilitar o aumento de perdas na colheita
(Embrapa, 2004).

Nas analises de variancias individual e conjunta foram verificadas significancias estatlsticas
(P<0,05) para 0 efeito de épocas de semeadura.

Objetivos

nho produtivo médio das cultivares avaliadas nas

De uma forma geral, a Tabela 1 mostra o desempe-

Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar qual a me-

lhor época de semeadura para cultivares de soja de
ciclos precoce, médio e tardio no municipio de
Uberlandia-MG.

Material e métodos
Os experimentos foram instalados no municipio
de Uberlandia, Minas Geraisllatitude de 19° 05’S e
altitude de 1012m), nas safras de 2002/03 , 2003/
04 e 2004/2005. O manejo e a conduoao da cultura

foram de acordo com as recomendaoees técnicas
da Embrapa Soja (Embrapa, 2004). O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos completos

casualizados, com quatro repetioees, avaliando-se
dezessete cultivares e quatro épocas de plantio.

Avaliou-se as cultivares BRSGO Santa Cruz, BRS
Sambaiba, BRSGO Paraiso, MSOY 8411, Emgopa
315, BRMG 46- Conquista, BRSGO 204-Goiania,
BRSMT Crixas, BRSGO Luziania, BRSGO Jatai,
Emgopa 316, BRSGO Caiapenia, Emgopa-313,
BRSGO lpameri, Emgopa-302, Monsoy 6101 e
BRSGO Mineiros. As épocas de semeadura adotadas
foram: 06/nov, 26/nov, 13/dez e 11/jan na safra de

diferentes épocas de plantio nas safras 2002/03,
2003/04 e 2004/05. O efeito médio de épocas de

semeadura no rendimento de graos das cultivares
avaliadas encontra-se discriminado na Tabela 2.
Nessa tabela, observa-se que a 2*‘ época de semeadura (26/nov) possibilitou a maior produtividade
de graos na safra de 2002/03. Na safra 2003/04
foi a maior produtividade foi na 3a época de semeadura (04/dez). Ja a semeadura de 1“ época, implantada no inicio do mes de novembro, foi responsavel por uma drastica reduoao na produtividade
média das cultivares. Na safra 2004/O5, o maior

rendimento de graos foi obtido na 2*‘ e 3a épocas.
Nesta safra, foi observada a diminuioao da produtividade na semeadura do inicio do mes de novembro (01/nov). Na analise conjunta, as maiores produtividades foram atingidas com as semeaduras de
2*’ e 3“ épocas, sendo que estas nao diferiram estatisticamente (P<0,05) entre si (Tabela 2). O periodo compreendido entre estas épocas equivale ao
dia 30/nov a 11/jan nas safras avaliadas. Verificou-se que, semeaduras no final de outubro/inicio
de novembro e apos o dia 15 de dezembro proporcionam o declinio da produtividade de graos. Nessa regiao, foi evidenciado que a semeadura de cul-
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TABELA 1. Desempenho produtivo de cultivares de soja, avaliadas em diferentes épocas de semeadura‘ no municipio de Uberlandia, Minas gerais. Safras 2002/2003, 2003/04 e 2004/05.
V

7 Cultiva res

7

BRSMT Crixas
BRS Sambaiba
MSOY 841 1
BRSGO Paraiso
Emgopa 315
BRSGO Luziania
BRSGO 204-Goiania
BRSGO Santa Cruz
BRSGO Jatai
Emgopa 316
BRMG 46- Conquista
BRSGO Mineiros
Emgopa 313
Emgopa 302
Msoy 6101
BRSGO Caiapenia

Cicloa

W 11’
3.306,5
3.290,0
3.147,3
3.435,5
3.001,3
3.154,5
2.975,0
3.034,6
3153,8
2.666,3
2.789,6
2.727,5
2.925,4
2.469,0
2.326,2
2.368,1

'o -o—I'o§1J—I§ §—I§—I§

Média
CV 1%)

_2’1
abz
ab
abc
a
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
bc
c
c

2.923,1O
20,95

53“ 7

3.471,8 a

3.509,5
3.224,3
2.815,3
3.010,4
3.346,8
2.348,8
3.261,6
2.898,0
3.308,8
3.094,6
3.083,6
2.807,1
2.695,0
2.406,9
2.848,5

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.070,60
21,93

2.815,3
2.865,6
2.836,0
2.650,8
2.720,1
2.634,7
2.748,0
2.676,8
2.743,2
2.698,2
2.539,1
2.865,8
2.513,5
2.260,7
2.513,9
2.331,5

7 714°
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.650,80
22,07

1.956,7
1.714,0
1.819,7
1.920,5
1.993,3
1.658,8
1.708,0
1.747,5
1.752,4
1.923,7
2.043,6
1.800,3
1.717,3
1.987,1
1.992,8
1.822,5

Conjunta
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1.846,3O
32,59

2.834,4
2.784,3
2.714,3
2.695,5
2.651,3
2.639,8
2.635,5
2.627,3
2.613,1
2.589,3
2.585,6
2.577,1
2.462,1
2.321,1
2.301,1
2.296,7

a
a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b
b
b

2.583,00
23,58

1 Epocas de semadura: 30/out, 21/nov, 10/dez e 27/dez na safra 2002/03, 01/nov, 16/nov, 01/dez e 15/dez na safra 2003/04 e 05/nov,
20/nov, 03/dez e 18/dez na safra 2004/05.
2 Medias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de tukey (P<0,05).

3 Ciclo: P - precoce, M - médio, T - tardio.
TABELA 2. Efeito de épocas de semeadura na produtividade
de graos (kg/ha) em cultivares de soja, em Uberlandia, Minas Gerais. Safras 2002/O3, 2003/04 e
2004/O5.
Epocas‘ z

—

___? 2002/03

13
23
38
48

Média
CV(%)

2.946,5
3.418,8
2.920,2
1.834,9

b2
a
b
c

2.780,10
14,22

z 5safras

2003/04

2.582,3
2.722,5
2.608,5
2.334,5

2.563

ab
a
ab
b

2004/05
3.240,6 a
—
2.423,6 b
1.377,2 0

Con'unta1

_3_anos

2.923,1
3.070,6
2.650,8
1.846,3

a
a
b
c

2.347.107 2533.00

Referencias bibliograficas
EMBRAPA. Tecnologias de Produoao
de Soja Regiao Central do Brasil 2005,
Londrina: Embrapa Soja, Sistema de
produoao 6, 2004. 239p.
NUNES JUNIOR, J.; GUERZONI, R.A.;
SOUSA, R.P.; MONTEIRO, P.M.F.O.;
ASSUNCAO, M.S.; SILVA, L.O.;
TOLEDO, R.M.C.P.; SOUZA, P.I.M.;
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1 Epocas de semadura.
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tukey (P<0,05).
Uberaba. Resumos . Londrina: Embrapa
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Conclusﬁo
A semeadura de cultivares de ciclos precoce,
médio etardio no municipio de Campo Novo dos Parecis
deve ser realizada, preferencialmente, no periodo compreendido entre 14 de novembro a 13 de dezembro.
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B10. Comportamento de cultivares de soja avaliadas nas safras
2003/04 e 2004/05 em funoao da época de semeadura no
municipio de S50 Gabriel D'Oeste, Estado de Mato Grosso Sul
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.I.M.3; SILVA, L.O.2; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, S.3; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“;
PEREIRA, R.G.‘. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; 2AGENClARURAL,Goiania,
GO; “Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; “Embrapa Soja, Londrina, PR.

lntroduoao
A época de semeadura na cultura da soja é uma
variavel que produz alto impacto na produtividade
das diferentes cultivares que se encontram disponiveis no mercado para o agricultor. Essa variavel assume grande importancia no cultivo dessa cultura,
sendo considerada um dos fatores que mais influenciam o rendimento de graos. A soja é uma espécie
termo e fotossensivel, assim se encontra sujeita a
alteraoees ﬁsiologicas e morfologicas, quando as suas
exigencias, nesse sentido, nao sao satisfeitas. De
uma forma geral, a época de semeadura determina
a exposioao da soja a fatores climaticos Iimitantes.
Com isso, semeaduras em épocas inadequadas po-

dem afetar o porte, o ciclo e a produtividade de graos,
além de possibilitar o aumento de perdas na colheita
(Embrapa, 2004).

Objetivos
Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar qual a melhor época de semeadura para cultivares de soja de
ciclos precoce, médio e tardio no municipio de Sao
Gabriel D'Oeste-MS.

Material e métodos
Os experimentos foram instalados no municipio de Sao Gabriel D'Oeste, Mato Grosso do sul,
nas safras de 2003/04 e 2004/2005. O manejo e
a conduoao da cultura foram de acordo com as recomendaoees técnicas da Embrapa Soja (Embrapa,
2004). O delineamento experimental utilizado foi 0
de blocos completos casualizados, com quatro repeti<;6es, avaliando-se onze cultivares e tres épocas de plantio. Avaliou-se as cultivares BRSGO
Santa Cruz, BRMG 46- Conquista, BRSGO 204Goiania, BRSGO Mineiros, BRSGO Luziania, BRSGO
Caiapenia, Emgopa 316, MSOY 8411, Monsoy
6101,Emgopa 315, Emgopa-302. As épocas de
semeadura adotadas foram: 06/nov, 22/nov e 12/
dez na safra de 2003/04 e 08/nov, 16/nov e 02/
dez na safra 2004/05. A parcela experimental foi

representada por seis Iinhas com cinco metros e
espaoadas 0,5m, sendo a parcela util representada
pelas duas Iinhas internas da parcela excluindo-se

0,5m nas extremidades de cada linha. Nesse estudo, enfatizou-se, apenas o comportamento produtivo das cultivares nas diferentes épocas de plantio. A variavel produtividade de graos foi obtida
apos colheita, beneficiamento e padronizaoao da

umidade, considerando-se a area util de cada parcela.

Resultados e discussao
Nas analises de variancias individual e conjunta
foram verificadas significancias estatisticas (P<0,05)

para o efeito de épocas de semeadura. De uma forma geral, a Tabela 1 mostra 0 desempenho produtivo médio das cultivares avaliadas nas diferentes
épocas de plantio nas safras 2003/04 e 2004/05. O
efeito médio de épocas de semeadura no rendimen-

to de graos das cultivares avaliadas encontra-se discriminado na Tabela 2. Nessa tabela, observa-se que

a 1*‘ época de semeadura (06/nov) possibilitou a
maior produtividade de graos na safra de 2003/O4.
Ja a semeadura de 3*’ época, implantada no mes de
dezembro, foi responsavel por uma reduoao na produtividade média das cultivares. Na safra 2004/05,
o maior rendimento de graos foi obtido na 1“ e 2°
épocas, sendo que estas nao diferiram
estatisticamente(p<0,05) entre si. Nesta safra, foi
observada a diminuioao da produtividade em todas
as épocas. Na analise conjunta, as maiores produtividades foram atingidas com as semeaduras de 1“ e
2" épocas, sendo que estas nao diferiram estatisticamente (P<0,05) entre si (Tabela 2). O periodo
compreendido entre estas épocas equivale ao dia
06 de novembro a 12 de dezembro nas safras avaliadas. Verificou-se que, semeaduras apos 0 dia 2 de
dezembro proporcionam o declinio da produtividade
de graos. Nessa regiao, foi evidenciado que a semeadura de cultivares de ciclo precoce, médio e tardio
no periodo compreendido entre 06/nov a 22/nov
proporciona a obtenoao de maiores produtividades
de graos.
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TABELA 1. Desempenho produtivo de cultivares de soja, avaliadas em diferentes
épocas de semeadura1 no municipio de Sao Gabriel D'Oeste, Mato
Grosso do Sul. Safras 2003/04 e 2004/05.
Cultivares

Ciclo3_

BRSGO Santa Cruz

BRMG 46- Conquista
BRSGO
BRSGO
BRSGO
BRSGO

204-Goiania
Mineiros
Luziania
Caiapenia

Emgopa 316
MSOY 8411
Msoy 6101

Emgopa 315

1§v Zwv§1v§ §

Emgopa 302
Média
CV (%)

1"_
4.140,0
3.946,0
3.678,1
3.672,3
3.655,9
3.598,6
3.514,9
3.502,9
3.491,3
3.403,3
3.153,6
3.614,2O
17,11

2"
a2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.533,6
4.050,1
3.862,3
3.562,0
3.590,0
3.201,4
3.450,4
3.626,3
3.595,0
3.225,9
3.269,1

___
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.545,50
14,96

3*’

3.286,9
3.240,8
3.192,4
3.228,6
2.846,0
3,081,5
3.139,5
3.019,8
3.045,6
3.184,3
3.648,3

_ _ Conjunta

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.083,00
18,82

3.653,5
3.745,6
3.577,6
3.487,6
3.364,0
3.293,8
3.368,3
3.383,0
3.377,3
3.271,1
3.013,0

a
a
a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b

3.413,7O
16,84

1

Epocas de semadura.
2 Médias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de tukey(P<0,05).
1 Ciclo: P - precoce, M - médio e T - tardio.

TABELA 2. Efeito de épocas de semeadura na
produtividade de graos (kg/ha) em
cultivares de soja, em S50 Gabriel
D'Oeste, Mato Grosso do Sul. Safras
2003/O4 e 2004/O5.
Epocas
18
23
33

Média
CV(%)

_ ,,
safras
2003/04
ZO04/05
4.010,4 a
3.690,4 b
3.345,7 c
3.682
9,43

3.218,0a
3_397,2a

Conjunta2 anos___

3.614,2a
3_545I5a

2'E12O'3_b _ 3-083") b
3.143,20
3.413,70
15,9
16,34

Conclusao
A semeadura de cultivares de ciclos precoce
médio e tardio no municipio de Sao Gabriel D Oeste
deve ser realizada, preferencialmente, no periodo
compreendido entre 06 de novembro a 22 de novembro.

, _
, _
,_
Referencias bibliograficas
EMBRAPA. Tecnologias de Produoao de Soja Re
giao Central do Brasil 2005, Londrina: Embrapa SO18,
Sistema de produoao 6, 2004. 239p.

1 Epocas de semadura
2 Médias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si

pelo teste de tukey (P<0,05).
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B1 1. Comportamento de cultivares de soja avaliadas nas safras

2002/03, 2003/04 e 2004/05, em fungao da época de semeadura
no municipio de Campo Novo dos Parecis, Estado de Mato Grosso
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.I.M.3; SILVA, L.O.2; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, 8.3; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“;
PEREIRA, R.G.‘. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goienia, GO; ZAGENCIARURAL, Goienia,
GO; 3Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa Soja, Londrina, PR.

lntroduoao
A época de semeadura na cultura da soja é uma
variavel que produz alto impacto na produtividade
das diferentes cultivares que se encontram disponiveis no mercado para o agricultor. Essa variavel assume grande importancia no cultivo dessa cultura,
sendo considerada um dos fatores que mais influenciam o rendimento de graos. A soja é uma espécie
termo e fotossensivel, assim se encontra sujeita a
alteraoﬁes fisiologicas e morfologicas, quando as suas
exigencias, nesse sentido, nao sao satisfeitas. De
uma forma geral, a época de semeadura determina
a exposioao da soja a fatores climaticos Iimitantes.
Com isso, semeaduras em épocas inadequadas po-

dem afetar 0 porte, 0 ciclo e a produtividade de graos,
além de possibilitar o aumento de perdas na colheita
(Embrapa, 2004).

Objetivos
Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar qual a melhor época de semeadura para cultivares de soja de
ciclos precoce, médio e tardio no municipio de Campo Novo dos Parecis-MT.

Material e métodos
Os experimentos foram instalados no municipio
de Campo Novo dos Parecis, Mato Grossollatitude
de 13° 59’S e altitude de 600m), nas safras de 2002/
03 , 2003/04 e 2004/2005. O manejo e a conduoao
da cultura foram de acordo com as recomendaoees
técnicas da Embrapa Soja (Embrapa, 2004). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, com quatro repetioees, avaliando-se dezesseis cultivares e quatro épocas de plantio. Avaliou-se as cultivares BRSMT Crixas, BRS
Sambaiba, MSOY 8411, BRSGO Paraiso, Emgopa
315, BRSGO Luziania, BRSGO 204-Goiania, BRSGO
Santa Cruz, BRSGO Jatai, Emgopa 316, BRMG 46Conquista, BRSGO Mineiros, Emgopa-313, Emgopa302, Monsoy 6101 e BRSGO Caiapenia. As épocas
de semeadura adotadas foram: 30/out, 21/nov, 10/
dez e 27/jan na safra de 2002/03 e O1/nov, 16/nov,

01/dez e 15/dez na safra de 2003/O4 e 05/nov, 20/
nov, 03/dez e 18/dez na safra 2004/05. A parcela
experimental foi representada por seis Iinhas com cinco
metros e espaoadas O,5m, sendo a parcela util representada pelas duas Iinhas internas da parcela excluindo-se O,5m nas extremidades de cada linha. Nesse
estudo, enfatizou-se, apenas o comportamento produtivo das cultivares nas diferentes épocas de plantio. A variavel produtividade de graos foi obtida apos
colheita, beneficiamento e padronizaoao da umidade,
considerando-se a area util de cada parcela.

Resultados e discussao
Nas analises de variancias individual e conjunta
foram verificadas significancias estatlsticas (P<0,05)
para o efeito de épocas de semeadura. De uma forma geral, a Tabela 1 mostra o desempenho produtivo médio das cultivares avaliadas nas diferentes
épocas de plantio nas safras 2002/03, 2003/04 e
2004/05. O efeito médio de épocas de semeadura
no rendimento de graos das cultivares avaliadas encontra-se discriminado na Tabela 2. Nessa tabela,
observa-se que a 2" época de semeadura (16 a 21/
nov) possibilitou a maior produtividade de graos na
safra de 2002/03 e 2003/04. Ja a semeadura de 4*‘
época, implantada no final do mes de dezembro, foi
responsavel por uma drastica reduoao na produtividade média das cultivares. Na safra 2004/05, o maior
rendimento de graos foi obtido na 1a época. Nesta
safra, foi observada a diminuioao da produtividade
na semeadura do mes de dezembro (18/dez). Na
analise conjunta, as maiores produtividades foram
atingidas com as semeaduras de 1" e 2“ épocas,
sendo que estas nao diferiram estatisticamente
(P<0,05) entre si (Tabela 2). O periodo compreendido entre estas épocas equivale ao dia 01 de novembro e 27 de dezembro nas safras avaliadas.
Verificou-se que, semeaduras apos 0 dia 27 de novembro proporcionam 0 declinio da produtividade
de graos. Nessa regiao, foi evidenciado que a semeadura de cultivares de ciclo precoce, médio e tardio
no periodo compreendido entre 01/nov e 14/nov proporciona a obtenoao de maiores produtividades de
graos.
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TABELA 1. Desempenho produtivo de cultivares de soja, avaliadas em diferentes épocas de semeadura1 no municipio de Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Safras 2002/2003, 2003/04
e 2004/05.
_

Cultivares

_ qa

Ciclo3

BRSMT Crixas
BRS Sambaiba
MSOY 8411
BRSGO Paraiso
Emgopa 315
BRSGO Luziania
BRSGO 204-Goiania
BRSGO Santa Cruz
BRSGO Jatai
Emgopa 316
BRMG 46- Conquista
BRSGO Mineiros
Emgopa 313
Emgopa 302
Msoy 6101
BRSGO Caiapenia

'o -01 5-o—I§ §—l§—I§

2a
3.306,5
3.290,0
3.147,3
3.435,5
3.001,3
3.154,5
2.975,0
3.034,6
3153,8
2.666,3
2.789,6
2.727,5
2.925,4
2.469,0
2.326,2
2.368,1

if Média

abz
ab
abc
a
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
bc
c
c

3.471,8
3.509,5
3.224,3
2.815,3
3.010,4
3.346,8
2.348,8
3.261,6
2.898,0
3.308,8
3.094,6
3.083,6
2.807,1
2.695,0
2.406,9
2.848,5

2923,10

CV (%)

3“
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.070,60
21,93

20,95

2.815,3
2.865,6
2.836,0
2.650,8
2.720,1
2.634,7
2.748,0
2.676,8
2.743,2
2.698,2
2.539,1
2.865,8
2.513,5
2.260,7
2.513,9
2.331,5

4°
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.650,80
22,07

1.956,7
1.714,0
1.819,7
1.920,5
1.993,3
1.658,8
1.708,0
1.747,5
1.752,4
1.923,7
2.043,6
1.800,3
1.717,3
1.987,1
1.992,8
1.822,5

Conjunta
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1.846,3O
32,59

2.834,4
2.784,3
2.714,3
2.695,5
2.651,3
2.639,8
2.635,5
2.627,3
2.613,1
2.589,3
2.585,6
2.577,1
2.462,1
2.321,1
2.301,1
2.296,7

a
a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b
b
b

2.583,00
23,58

1 Epocas de semadura: 30/out, 21/nov, 10/dez e 27/dez na safra 2002/O3, 01/nov, 16/nov, 01/dez e 15/dez na safra 2003/04 e O5/nov,
20/nov, 03/dez e 18/dez na safra 2004/05.
2 Medias seguidas por Ietras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de tukey (P<0,05).
3 Ciclo: P - precoce, M - médio, T - tardio.

TABELA 2. Efeito de épocas de semeadura na produtividade
de graos (kg/ha) em cultivares de soja, em Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Safras
2002/03, 2003/04 e 2004/O5.
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Epocas1
13

2°
3*‘
4*’

Média

cvI%)

*

Safras _ _
2002/03
2.946,5
3.418,8
2.920,2
1.834,9

2003/04

__

Conjunta3 anos

2004/05

b2 2.582,3 ab 3.240,6 a
a 2.722,5 a
—
b 2.608,5 ab 2.423,6 b
c 2.334,5 b
1.377,2 c

2730,10

14,22

2.923,1
3.070,6
2.650,8
1.846,3

a
a
b
c

21553;

2.3Z3,10

I 2.583,00

24,2

15,07

23158

oao 6, 2004. 239p.
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Conclusao

A semeadura de cultivares de ciclos precoce,
médio e tardio no municipio de Campo Novo dos
Parecis deve ser realizada, preferencialmente, no
periodo compreendido entre 30 de outubro a 21 de
novembro.
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C.T.; ABUD, S. Epocas de semeadura em Campo
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B12. Desempenho de genotipos de soja em tres épocas de
semeadura, na safra 2004/05, em Aral Moreira, MS
CARDOSO, P.C.‘; RANGEL, M.A.S.2; TEIXEIRA, M. DO R. DE 0.2. 1Funda<;ao Vegetal, Rod. BR 163, km
253,6 B (Trecho Dourados-Caarapo), Cx. Postal 665, CEP 79804-970, Dourados, MS,
cardoso@cpao.embrapa.br ; 2Embrapa Agropecuaria Oeste.

O delineamento estatistico foi blocos ao acaso
O setor produtivo da soja demanda, continuacom
tres repeticees. As unidades experimentais fomente, cultivares que garantam competitividade as
suas atividades. Novas cultivares podem trazer opor- ram constituidas de oito fileiras espacadas de 0,45
tunidade de reducao dos impactos prejudiciais ao m e com 10 m de comprimento. A area util da uniambiente e dos custos de producao, assim como, dade experimental foi de 9 m2, equivalente a quatro
de aumento de produtividade, estabilidade e quali- fileiras centrais de 5 m.
Foram determinados, por ocasiao da colheita, o
dade.
Conforme o ambiente, uma cultivar pode obter rendimento de graos, a populaoao de plantas, as
sucesso ou fracasso, com implicacees nao somente alturas de plantas e de insercao da primeira vagem.
Procedeu-se a analise de variancia dos resultapara 0 futuro dela, como o da atividade agricola.
Para tanto, torna-se necessario, dentro de um cena- dos de rendimento de graos e, no caso de
rio cada vez mais competitivo, 0 cuidado para que o significancia no teste F, a comparacao das médias,
material seja utilizado nas condicees que possibili- foi através do teste de Scott-Knott a 5% de probatem a expressao de todo o seu potencial genético bilidade.
Na analise conjunta das tres épocas, observou(Rangel et al., 2001).
Para a exploraoao do potencial de uso de uma se maior rendimento de graos (Tabela 1) nas semecultivar de soja, é necessario conhecer suas peculi- aduras realizadas em novembro e dezembro, em rearidades quanto as exigencias e tolerancias, em re- Iacao 5 de outubro e, os rendimentos médios obtilacao aos fatores do ambiente em que sera
cultivada.
TABELA 1. Rendimento de graos de 14 genétipos de soja

Nos iiiltimos anos, tem crescido o interesse dos agricultores por cultivares de soja
produtivas, de ciclo precoce e com porte

em

tres

épocas

de

semeadura.

_

Data de semeadura

adequado, que permitam a semeadura em
outubro para, na sucessao, implantar uma
segunda cultura.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o
desempenho agronemico de 14 genotipos
de soja em tres épocas de semeadura.
Implantou-se o experimento na Fazenda Sandra Doris, Municipio de Aral Moreira,
MS (22° 59' de latitude sul, 55° 29' de
longitude oeste e altitude de 568 m), na
safra 2004/O5, nas seguintes épocas de
semeadura: 23 de outubro, 22 de novembro e 16 de dezembro de 2004. Os solos
da regiao sao da classe Latossolo Vermelho distroférrico (V=64%), de textura argilosa (75% de argila).
Entre os 14 genotipos avaliados, tres
sao cultivares padrao (CD 202, BRS 133 e
M-Soy 8001), seis sao cultivares recém

BRS 239
CD 202
BR 96-022523
BRS 240
BRS 206
BRS 241
BR 96-25619
BRS 181
BR 98-24110
BRS 133
BR 95-008534
BR 98-24390
BRS 182
M-Soy 8001

2723
3545
2785
3024
2789
2837
2252
1937
1628
2096
1639
1503
1777
1118

Ianoadas (BRS 181, BRS 182, BRS 206,
BRS 239, BRS 240 e BRS 241) e cinco sao

Média

2261 B

2840 A

c.v. 1%)

19,3

11,6

Iinhagens em fase de pré-Iancamento (BR
96-022523, BR 98-24110, BR 96-25619,
BR 95-008534 e BR 98-24390).

Safra

2004/05. Aral Moreira, MS.

Genétipo

23 out
_

22 nov
16 dez
~-1 7
kg ha‘

a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b

3801
3142
3377
2738
2592
2337
3107
2885
2822
2548
2726
2501
2403
2778

a
a
a
b
b
b
a
b
b
b
b
b
b
b

I _
Med“:
kg ha

—
2747 ns
2542
2599
2958
2726
2529
2511
2795
2458
2525
2707
2434
—

3262
3144
2902
2787
2780
2633
2629
2444
2415
2368
2268
2237
2205
1948

26351 A if

2574

10,1

Médias seguidas pela mesma Ietra minuscula nas colunas e pela mesma
Ietra maiuscula na linha nao diferem significativamente entre si pelo teste de
Scott-knott (P<0,05).
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dos foram 2840, 2631 e 2261 kg ha“, respectivamente. A estiagem ocorrida em fevereiro prejudicou
os rendimentos de graos nas tres épocas avaliadas.
Esses resultados estao em conformidade com os
observados por Fietz & Rangel (2004), os quais relatam que semeaduras de soja em novembro sao
mais adequadas e indicadas para a regiao sul do
estado de Mato Grosso do Sul.
Verificou-se, na semeadura de outubro (Tabela
1), uma grande variaoao nos rendimentos de graos
dos genotipos avaliados, sendo os de ciclo precoce
os mais produtivos e, significativamente diferentes
daqueles de ciclos semiprecoce e médio. Os prejuizos causados pela estiagem foram menores nos
genotipos de ciclo precoce, porque estes encontravam-se, por ocasiao do periodo de baixo indice
pluviométrico, nos estadios de desenvolvimento entre R7.1 e R8.2. Entretanto, os genotipos de ciclo
semiprecoce, encontravam-se nos estadios de R5.5
a R6 e os de ciclo médio, nos estadios de R5.4 a
R5.5, sendo mais prejudicados pela estiagem. Considerando-se todos os genotipos da semeadura de
outubro, a populacao média foi de 269 mil plantas
ha" e, os valores de alturas médias de plantas e de
insercao da primeira vagem foram de 81 e 15 cm,

alturas de plantas e de insercao das primeiras vagens de 109 e 17 cm, respectivamente. A populaoao média foi de 298 mil plantas ha“ (Tabela 2).
Nessa época de semeadura, no periodo de ocorrencia da estiagem, os genotipos encontravam-se nos
estadios de desenvolvimento entre R4 e R5.2, (formacao de vagens ein1'cio do enchimento dos graos),
tendo sofrido menor efeito da falta d’agua. Considerando-se as médias de rendimento de graos da semeadura de novembro, destacaram-se os genotipos
BRS 239, BR 96-022523, CD 202 e BR 96-25619,
com 3801, 3377,3142 e 3107 kg ha", respectivamente (Tabela 1).
O resultado médio de rendimento de graos, considerando todos os genotipos semeados em dezembro (Tabela 1), foi de 2261 kg ha". No entanto, foi
pequena e nao significativa a diferenoa entre os
genotipos que alcancaram as maiores e as menores
produtividades. Observou-se, que o rendimento de
graos, na época de semeadura de dezembro, foi também prejudicado, além da estiagem, pela semeadura tardia da soja, visto que o porte médio das plantas, nessa época de semeadura, foi de 74 cm, o
menor entre as épocas avaliadas (Tabela 2).
Nas tres épocas avaliadas (Tabela 2), as popu-

respectivamente (Tabela 2).
Observou-se que os genotipos semeados em

Iacees e alturas das plantas estao dentro de valores
normals para a cultura da soja e os valores de inser-

novembro desenvolveram-se normalmente, expressando seu melhor porte, com valores médios das

oao das primeiras vagens denotam caracteristicas
adequadas a colheita mecanica.

TABELA 2. Populagao média, Alturas médias de
plantas e de lnsercao das primeiras
vagens, em tres épocas de semeadura da soja. Safra 2004/05. Aral
Moreira, MS.

.

Epoca

Out.

Nov.

Dez.

Populaeaoj

'**_
mil plantas ha'1

Aflt. pl. Alt. ins.

—*

m

maior
menor
Média

422
180
269

104
81

15

maior
menor
Média

431
220
298

136
92
109

29

maior
menor

347

84

20

120

62

Média

234

74

24

51

13
17

13
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B13. Desempenho de genétipos de soja em tres épocas de

semeadura e quatro populacees de plantas,
na safra 2004/05, em Dourados, MS
CARDOSO, P.C.‘; RANGEL, M.A.S.2; TEIXEIRA, M. DO R. DE 0.2. ‘Fundacao Vegetal, Rod. BR 163, km
253,6 B (Trecho Dourados-Caarapo), Cx. Postal 665, CEP 79804-970, Dourados, MS,
cardoso@cpao.embrapa.br; 2Embrapa Agropecuaria Oeste.

Nas etapas iniciais de um programa de melhoramento, os genotipos de soja sao avaliados, principalmente, através do seu rendimento de graos em
semeaduras efetuadas numa unica época, geralmente, no mes de novembro.
Para complementar as informacees e atender
as demandas dos agricultores, faz-se necessario
estudar também as diferentes épocas de semeadura, espaoamento entre Iinhas, niveis de fertilidade e
popuIac6es de plantas, entre outras.
Rangel & Teixeira (2001), estudando o compor-

tamento de genotipos de soja, em funcao da época
de semeadura e da populaoao de plantas, ressaIta-

025374, BR 98-24275, BR 96-027246, BR 9824110, BR 96-009498 e BR 98-24390).
O delineamento estatistico foi blocos ao acaso,
com parcelas subdivididas e com tres repeticees.
As parcelas (genotipos) foram constituidas de
dezesseis fileiras e as subparcelas (populaoao de plantas) de quatro fileiras. O comprimento das fileiras

foi de 7 m e o espacamento entre elas 0,45 m. A
area 1I1tiI da unidade experimental (subparcela) foi de
4,5 m2, equivalente a duas fileiras centrais de 5 m.
Foram determinados, por ocasiao da colheita, o
rendimento de graos, a populacao de plantas, as
alturas de plantas e de insercao da primeira vagem.

ram que a melhor resposta em produtividade na cul-

Procedeu-se a analise de variancia dos resulta-

tura da soja esta em utilizar o genotipo mais adequado de acordo com o seu comportamento em varios ambientes.
Segundo Yamanaka et al. (1988), a escolha de
espaoamento e populaoao de plantas vai depender

dos de rendimento de graos e, no caso de significancia
no teste F, a comparacao das médias, foi através do
teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.
Na analise conjunta das tres épocas, observouse diferenca significativa entre as tres épocas avali-

de fatores como cultivar, época de semeadura, tratos culturais, fertilidade do solo e outros.
Portanto, decisees sobre a utilizacao

adas (Tabela 1). Os rendimentos médios obtidos em

de uma nova cultivar devem ser respaldadas por informacees seguras quanto ao
melhor manejo de época e densidade de
semeadura.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o
desempenho agronemico de 10 genotipos de
soja em tres épocas de semeadura e quatro
populaoees de plantas (178, 267, 356 e 444

mil plantas ha").
Implantou-se o trabalho no campo experimental da Embrapa Agropecuaria Oeste,
Municipio de Dourados, MS (22° 17’ 10"
de latitude sul, 54° 48’ 10" de longitude
oeste e 445 m de altitude), na safra 2004/
05, nas seguintes épocas de semeadura: 21
de outubro, 20 de novembro e 17 de dezembro de 2004. O solo do local do experi-

mento é da classe Latossolo Vermelho
distroférrico (V=61%l, de textura argilosa
(81% de argila).
Entre os 10 genotipos avaliados, tres
sao cultivares padrao (CD 202, BRS 181 e
M-Soy 8001) e sete sao Iinhagens em fase
de pré-lancamento (BR 98-13612, BR 96-

TABELA 1. Rendimento de graos de 10 genétipos de
soja em tres épocas de semeadura e quatro
populacees de plantas. Safra 2004/05. Dourados, MS.
_7_Data de semeadura
Genotipo

21 out

20 nov
17 dez
.
kg hai __

BR 98-13612
CD 202
BR 96-027246
BR 98-24275
BR 98-241 10
BRS 181
M-Soy 8001
BR 98-24390
BR 96-009498
BR 96-025374

3257 b
3885 a
3279b
3444a
3290 b
3454 a
3426 a
3528 a
2908 b
—

—
2658
2797
2866
2448
2221
2130
1924
2549
2723

c
d
b

1748b
1817 b
1554c
1626c

Média
C.V. (%)

3386 A
14,5

2480 B
8,9

1775 C
9,3

a

b

1990a
2062a
1749b
1760b
1674c

_

I _
Medli
kg ha
3257
2844
2713
2686
2499
2450
2435
2423
2337
2175
2547

Médias seguidas pela mesma Ietra mlniiscula nas colunas e pela mesma
Ielra maluscula na linha nao diferem signiﬁcativamente entre si pelo teste
de Scott-knott (P<0,05).
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outubro, novembro e dezembro foram 3386,
2480 e 1775 kg ha“, respectivamente. Este

TABELA 2. Rendimento de graos, Populacao média,
Alturas médias de plantas e de lnsercao das
primeiras vagens, em tres épocas de semeadura da soja. Safra 2004/05. Dourados,
MS.

decréscimo na produtividade, a medida que
atrasou-se a semeadura, foi devido, principalmente, a estiagem ocorrida em fevereiro e

mar<_:0 de 2005.

,

Verificou-se interacao significativa entre

época de semeadura e populaoao de plantas
(Tabela 2). Na semeadura de outubro, onde
os efeitos da estiagem foram menores, 0 ren-

dimento médio de graos foi maior nas populagees mais altas; e nas semeaduras de no-

Epoca

.
Out.

vembro e dezembro, os maiores rendimentos

de graos foram observados nas menores populacﬁes de plantas devido, principalmente,
ao melhor suprimento de agua as plantas em
menores densidade de semeadura.

Nov.

Observou-se, na semeadura de outubro
(Tabela 2), que as maiores alturas de plantas
(63 e 66 cm), associadas as maiores densidade de semeadura (356 e 444 mil plantas ha“),

resultaram em maiores produtividades (3480
e 3594 kg"), respectivamente. A influencia do
fotoperiodo foi atenuada, nesta época de semeadura, pelo maior crescimento das plantas
quando semeadas em altas populacees.
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Dez.

Popu|_

Rend_

(mil- plantas ha -1 )

(kg ha -1 )

ins.

ii

cm

178
267
356
444

3189
3279
3480
3594

b
b
a
a

56
58
63
66

9
11
12
12

178
267
356
444

2671
2483
2369
2394

a
b
b
b

94
99
05
97

14
15
14
14

178
267
356
444

1860 a

73
78
79
81

16
18
19
19

1858 a
1700 b
1684b

Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna, dentro de cada época, nao
diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-knott (P<0,05).

Nessa mesma época de semeadura, 0 prejuizo
causado pela estiagem ocorrida em fevereiro e marco, foi menor porque os genotipos estavam nos estadios de desenvolvimento entre R7.1 e R8.2 até o
segundo decenio de fevereiro de 2005. Destacaramse (Tabela 1), os genotipos de ciclo precoce CD 202
(3885 kg ha"), os de ciclo semiprecoce BRS
18113454 kg ha'1) e BR 98-24275 (3444 kg ha'1l, e
os de ciclo médio BR 98-24390 (3528 kg ha") e MSoy 8001 (3426 kg ha'1).
Na semeadura de novembro, os valores mé-

segundo decenio de fevereiro, os genotipos estavam nos estadios de desenvolvimento entre R3 e
R5.2 (final da floraoao e enchimento de graosl e, a
partir dai nao houve mais chuvas até a colheita dos
mesmos. Também, nessa época, observou-se, que
os valores médios de alturas de plantas e de insercao da primeira vagem condizem com uma cultura
soja de alto potencial produtivo (Tabela 2).
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B14. Desempenho de cultivares de soja quanto as
caracteristicas agronemicas
ZAPPAROLI, R.A."4; LEMOS, L.B.2; CAVARIANI, C.2; FARINELLI, R.3"‘. ‘Graduando da FCA/UNESP, Cx.
Postal 237, CEP 18603-970, Botucatu, SP, razapparoIi@fca.unesp.br; 2Prof. Dr. da FCA/UNESP; 3Posgraduando em Agricultura da FCA/UNESP; 4BoIsistas FAPESP.

A adubacao mineral de semeadura foi realizada
A grande quantidade de cultivares de soja
Iancadas no mercado, gracas ao intenso trabalho utilizando 300 kg ha" do formulado 2-20-20.
Foram avaliadas as caracteristicas agronemicas
das instituicees de melhoramento, oferece aos produtores ampla diversificacao de opc6es, cabendo como florescimento, maturacao fisiologica, altura de
mais uma vez a pesquisa a determinaoao daquelas plantas, altura de inseroao da primeira vagem, n° de
mais recomendadas para cada condioao vagens/planta, n° de graos/vagem, massa de 100
graos e produtividade.
edafoclimatica de uma regiao.
Os resultados foram analisados através do tesO trabalho objetivou avaliar o desempenho de
cultivares de soja quanto as caracteristicas agron0- te F, comparando as médias pelo teste de agrupamicas na safra verao 2004/2005, em Botucatu-SP. mento de Scott & Knott (1974).
Verifica-se que houve diferenoa estatistica para
0 experimento foi conduzido na Faculdade de
Ciencias Agronemicas/UNESP, Campus de
Botucatu-SP, apresentando latitude de 22°
TABELA 1. Florescimento (FL), maturacao fisiologica (M)
51 ' S, longitude de 48° 26' W e 786 metros
altura de plantas (AP) e altura de insercao da
de altitude, num Nitossolo Vermelho estruprimeira vagem (AV) de cultivares de soja
turado (Embrapa, 1999). Segundo a classiBotucatu-SP. 2004/2005.
ficacao de Keppen, o clima da regiao é do
tipo Cfa, sendo definido como temperado
|v|
AP
AV
Cultivar
FL 1
(mesotérmico), constantemente umida, tendo quatro ou mais meses com temperatu-

ras médias superiores a 10°C, cuja temperatura do mes mais quente é igual ou superior a 22°C.
Os resultados da analise quimica do
solo da area, na camada de 0-20 cm, apresentaram os seguintes valores: pH (CaCl2)
= 5,3; M.O. (g.kg") = 34; P(mg.dm‘3) = 25;
K; Ca; Mg; H+Al; SB, CTC (mmoIc.dm'3) e
V(%) = 3.8; 71,5; 25,7; 32,7; 101; 137,7
e 76.
O delineamento experimental utilizado
foi o de blocos casualizados, com 24 tratamentos representados por: Embrapa 48,
BRS 132, BRS 133, BRS 134, BRS 154,
BRS 156, BRS 183, BRS 184, BRS 185,
BRS 212, BRS 213, BRS 214, BRS 215,
BRS 216, BRS 230, BRS 231, BRS 232,
IAC 8-2,lAC18,lAC 19, IAC 22, IAC 23,
IAC 24 e IAC Foscarin 31, com 4 repetio6es. Cada parcela foi formada por 4 Iinhas de 5 m de comprimento, espacadas
em 0,45 m. A area util foi formada pelas
duas Iinhas centrais, eliminado-se 0,50 m
das extremidades. O preparo do solo constituiu de uma escarificacao e duas
gradagens, sendo a semeadura realizada em
03/12/2004.

Embrapa 48
BRS 132
BRS 133
BRS 134
BRS 154
BRS 156
BRS 183
BRS 184
BRS 185
BRS 212
BRS 213
BRS 214
BRS 215
BRS 216
BRS 230
BRS 231
BRS 232
IAC 8.2
IAC 18
IAC 19
IAC 22
IAC 23
IAC 24
IAC Foscarin 31

F(cultiva;r55)M
CV%
Média

(das)

(das)

42a
43a
49c

113e
117d
1210
126b
119d
111f
113e
113e
113e
116d

47c
44b

48c
45b
44b
42a
43a
43a
44b
49c
46b
43a
45b

114e

122c
114e
126b
1200

1210

42a

114e

52d
50c
51d
44b
46b
55e
42a

125b
136a
112e
111f
136a
136a

118d

W7(r:irr1)

64
62
62
67
67
67
59
73
63
66
65
69
70
53
66
71
64
84
82
80
62
59
76
79

c
c
c
c
c
c
c
b
c
c
c
c
c
c
0
b
c
a
a
a
c
c
b
a

14
11
16
15
25
22
21
20
18
21
14
19
22
17
16
21
16
17
11
21
18
17
14
15

c
c
b
b
a
a
a
a
b
a
c
a
a
b
b
a
b
b
c
a
a
b
c
b

14,60“? °49,592**”m 6,321" 6,97**
4,0
46

1(das) = dias apos a semeadura

1,8
119

8,7
68

14,0
18

Resumos da XX Vll Reuniao de Pesquisa de Soja da Reg/ao Central do Brasil

todas as caracteristicas avaliadas nas cultivares estudadas, sendo obtidos valores médios quanto ao florescimento, maturacao,
altura de plantas e altura de insercao da primeira vagem de 46 das, 119 das, 68 cm e
18 cm, respectivamente (Tabela 1).
Observou-se também diferencas estatisticas para os componentes da producao, com

maior amplitude de variacao para a massa
de 100 graos (Tabela 2).
Destacaram-se quanto a produtividade
as cultivares IAC 18, BRS 134, BRS 215,
BRS 133, BRS 232, IAC 22, BRS 156, BRS
184, BRS 154, BRS 132, BRS 185, BRS
230 e Embrapa 48, com valores variando de
3.945 a 3.260 kg ha" de graos, porém sem
diferencas estatisticas entre si. Entre os
materiais citados, apenas a cultivar BRS 154
nao esta recomendada para as condicﬁes de
cultivo no Estado de Sao Paulo (Embrapa,
2004).
No entanto, a cultivar BRS 216 apresentou produtividade de 3.086 kg ha", com
a menor massa de 100 graos, sobressaindose quanto ao n° de vagens/planta, superada

somente neste componente pela Embrapa 48
(Tabela 2).
Contudo, as cultivares IAC 18 e BRS
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TABELA 2. Vagens por planta (VP), graos por vagem
(GV), massa de 100 graos (MG) e produtividade (P) de cultivares de soja. Botucatu-SP.
2004/2005.

7 7 7 if

Cultivares

Embrapa 48
BRS 132
BRS 133
BRS134
BRS 154
BRS 156
BRS 183
BRS 184
BRS 185
BRS 212
BRS 213
BRS 214
BRS 215
BRS 216
BRS 230
BRS 231
BRS 232
IAC 8.2
IAC 18
IAC 19
IAC 22
IAC 23
IAC 24
IAC
__ _ Foscarin 31

VP

ev

it
(n 1')

MG

P

I9)

(kg ha'1)

20,3 c

40 a
36a

19,4 c

30a

18,4 d

30a

21,7b

22
31
25
28
23
25
28
29
22

b
a
b
b
b
b
b
b
b

25,7 a
17,5 d
19,1 c
22,9 b
23,3 b
23,1 b
21,00
18,90
20,5 c

36 a

11,8e

31
26
25
35

24,5 a
21,00
26,7 a
16,9 d

a
b
b
a

34a

19,3 c

28 b
31 a
31 a

18,9
19,7
20,6
17,5
22,9

33 a
33 a

_\ _\ i_\N l_\ _\ N¢h_l \¢

covn crio-I>L0\o1 > o'1c >-|<.o7-I>

lDU'!1lU'O) Q JD'U "'DQJ' IOﬂ)U'

1.5 b
2,0 a
1,3 b

c
c
c
d
b

3.260
3.379
3.660
3.918
3.467
3.515
3.043

a
a
a
a
a
a
b

3.490 a
3.363
2.952
2.899
3.204
3.711
3.086
3.320
2.998
3.593
2.343
3.945
2.408
3.579
2.815
3.055
2.993

a
b
b
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
b
b

134 apresentaram produtividades de 3.945
e 3.918 kg ha", sendo a primeira inf|uencia2,05** 5,45“ 15,37** 2,83**
da pelo n° de vagens/planta e graos/vagem, 7F(cultivares)
15,0
cv%
20,0
13,0
8,0
e a segunda somente pelo n° de vagens/plan3.250
Média
f
30;
1.6
20,6
ta (Tabela 2). Ambas atingiram o
florescimento em periodos semelhantes,
porém a IAC 18 demorou mais dias para alcancar o estadio fenologico de maturacao fisiologi- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos.
ca, além de obter maior altura de plantas e menor Sistema brasileiro de classificacao de solos. Brasilia:
insercao da primeira vagem, comparativamente a 1999. 412p.
BRS 134 (Tabela 1).
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa
Vale ressaltar que a produtividade média de
Agropecuaria. Tecnologias de producao de soja —
3.250 kg ha" de graos deve-se ao manejo adequado
regiao central do Brasil — 2005. Londrina: Embrapa
da cultura, aos atributos fisicos e quimicos do solo,
Soja, Embrapa Cerrados, Embrapa Agropecuaria
associado as oondicées climaticas favoraveis, onde
Oeste, Fundaoao Meridional, 2004. 239p (Sisteao Iongo do experimento observou-se temperatura
mas de Producao, 6).
média de 21°C, 21 ,6°C, 22,1°C, 21 ,8°C e 21,5°C,
entre os meses de dezembro/04 a abri/05. A preci- LOMBARDI NETO, F.; DRUGOWICH, M. Manual técpitacao pluvial total foi de 845 mm, com maior vo- nico de manejo e conservacao de solo e agua. Camlume em janeiro/05 (428 mm) e menor em feverei- pinas: CATI, 1994. v.2, 168p.
ro/05 (66 mm).
SCOTT, A.; KNOTT, M. Acluster-analysis method
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B15. Eficiencia agronemica do stimulate® aplicado no tratamento de
sementes e em pulverizacao foliar na cultura da soja
MILLEO, M.V.R.‘; SILVA, G.P.2. ‘Universidade Estadual de Ponta Grossa, oellim@ig.com.br; 2Sto|Ier do
Brasil, gustavo@stoller.com.br

Nos ultimos sete anos a producao brasileira de
soja apresentou crescimento de 117,3%, conferindo ao Brasil o segundo Iugar entre os maiores produtores de soja, com uma producao anual da ordem de
60 miIh6es de toneladas (Agrianual, 2005).
O cultivo de soja tem evoluido juntamente com
as técnicas agronemicas, visando maior qualidade e
produtividade. Nos ultimos 20 anos a producao
mundial cresceu 14,8 kg/ha/ano, enquanto no Brasil
o crescimento foi de 14,6 kg/ha/ano e no Parana foi
de 15,0 kg/ha/ano (ARANTES e SOUZA, 1993;
COSTA, 1996).
De acordo com Marschner, citado por YAMADA,
(1995) e Colhoum citado por ZAMBOLIM e VENTURA,
(1996) a nutricao pode aumentar a resistencia das
plantas aos patogenos, pode influenciar 0 crescimento e a producao das plantas cultivadas, causando

modificacees na forma de crescimento, na morfoIogia, na anatomia e na sua composicao quimica.
A utilizacao de reguladores vegetais na agricultura também vem sendo considerada uma pratica
de alto potencial de resposta econemica, embora
ainda restrita as culturas de alto nivel tecnologico.
MILLEO e MONFERDINI (2004) em pesquisas realizadas com soja verificaram que o produto Stimulateﬁ
proporcionou uma emergencia mais rapida das sementes tratadas, maior producao de matéria seca e
produtividade de graos, salientando os efeitos positivos da utilizacao de estimulantes vegetais.
Hormenios vegetais sao compostos organicos,
nao nutrientes, produzidos na planta, os quais em
baixas concentracees (10-4 M), promovem, inibem
ou modificam processos fisiologicos e morfologicos
do vegetal. Estes agem em conjunto nos processos
de germinacao, desenvolvimento e produtividade da
planta (CASTRO e VIEIRA, 1999).
Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiencia agronemica de StimuIate® aplicado no tratamento de sementes e em pulverizacao foliar na cultura
da soja (Glycine max L.).
A pesquisa foi instalada a campo na Fazenda
Escola “Capao da Onca", da Universidade Estadual
de Ponta Grossa, na safra agricola de 1999/2000.
A area experimental da Fazenda Escola Iocaliza-se
no Municipio de Ponta Grossa - PR a 950 m de altitude, no Segundo Planalto Paranaense, a 4 km do
Campus Universitario, com acesso pela rodovia que
liga 0 municipio ao distrito de Itaiacoca e geografi-

camente proxima da latitude 25010’ Sul e da longitude 50010’ Oeste, apresenta um solo Latossolo
Vermelho Escuro Distrofico, "a” moderado e de textura argilosa, de acordo com a classificacao de
HENKLAIN et al. (1986), com boas caracteristicas
de drenagem, baixa capacidade de reter agua, fertilidade natural baixa, originario de residuos
intemperizados de rochas sedimentares e mistura
com material arenoso.
O clima da regiao é classificado com a formula
climatica Cfb, KOEPPEN - sempre umido quente temperado, sem estacao seca definida e com geadas freqiientes no inverno, sendo a média do mes mais quente inferior a 220C, onze meses superior a 100C e
com aproximadamente cinco geadas noturnas por ano.
A cultivar de soja utilizada foi FT Abyara e o
delineamento experimental utilizado foi em blocos
ao acaso com nove tratamentos e quatro repeticees

(KOEHLER, 1994). As parcelas experimentais,
(SBCPD, 1995), apresentaram area total de 16,2m2
(2,7 m x 6,0 m) e area Util de 9,0m2 (1,8 m x 5,0 m).
Os tratamentos utilizados, dose do produto por
hectare, modo de aplicacao, e composicao do produto, encontram-se no (Quadro 1).
O sistema de cultivo foi 0 "pIantio direto na
paIha”, com a semeadura realizada em 26/11/99,
colocando-se em média 18 sementes por metro, com
espacamento de 45 cm entre Iinhas, a uma profundidade de semeadura de 3 a 4 cm. As sementes
foram tratadas com Derosal (ANDREI, 1996).
O teste de comparacao das médias da produtividade (Quadro 2) revelou um aumento de 795 a
1.570 kg.ha-1 entre a testemunha e os demais tratamentos. Os melhores tratamentos foram Stimulate
500 mI.ha-1 em pulverizacao foliar em V5, 500 ml,
sendo 250 mI.ha-1 no tratamento de sementes e
250 mI.ha-1 em pulverizacao foliar em V5 e 500
mI.ha-1 em pulverizacao foliar em V10. Pode se
observar que todas as épocas e doses de aplicacao
demonstram ser adequadas para a utilizacao em soja,
promovendo uma melhoria no estado geral da planta também observada pelo indice de clorofila (Ouadro 2) igualmente superior em todos os tratamentos
em relacao a testemunha, corroborando com o descrito por CASTRO et al., (1990) que verificaram que
a adocao de medidas culturais capazes de melhorarem o desenvolvimento horizontal da parte aérea e
do sistema radicular, possibilitam aumentar a eficien-
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QUADRO 1. Tratamentos, dose do produto.ha‘1, modo de aplicacao e composicao dos produtos
utilizados no ensaio com soja em Ponta Grossa - PR 1999/00.
.

_

_

Tratamentos
123456789-

Controle
Stimulate
Stimulate
Stimulate
T2 +T3
T2 +T4
T3 +T4
Stimulate
Stimulate

_

1_

_

Dose’ do produto.ha

~

__7___

Modcideaplicacao

—
250 mI.ha'1

TS

250 mI.ha'1

FL (v10)

250 ml.ha‘1

_

FL 1v5)

Composicao

.

250+250 151.115-1
250 + 250 ml.ha‘1
250+250 ml.ha'1

TS+FL (v51
TS + FL 1v101
FL 1v5> +FL 1v1o1

500 ml.ha'1
500 mI.ha'1

FL (V5)
FL (V10)

_;

. .

9° ppm °'1°°'"'“a

, _+ _ ,_
5° ppm a°'°° 9'1’°'°"°°
1
50 ppm acido indol butirico

TS - Tralamonto de sementes; FL - Pulvorizaqao foliar (esiadio fenologlco)

QUADRO 2. Produtividade (kg.ha‘1), peso de 1000 sementes (gramas) e indice de clorofila nas folhas,
obtidos na avaliacao da eficiencia agronemica do produto Stimulate aplicado no tratamento de sementes e em cobertura sobre a cultura da soja (Glycine max L.). Ensaio realizado
na Fazenda Escola Capao da Onca/UEPG em Ponta Grossa - PR, 1999/00.
Trat.
123456789-

Contr
Stim.
Stim.
Stim.
T2 +T3
T2 +T4
T3 +T4
Stim.
Stim.

5

7

Dose

Modo de

(mI.ha'1l

aplicacao

—250
250
250
250+250
250+250
250 + 250
500
500

—
TS‘1’
FLIZ’ (V5)
FL (V10)
TS+FL (V5)
TS+FL (V10)
FL+FL (V10)

FL (V5)
FL (V10)

I (Cm C 7

7 7

m__

Prod.
(kg.ha‘1 I
2.417
3.307
3.426
3.212
3.695
3.257
3.448
3.987
3.589

d
bc
bc
c
ab
o
bc
a*
abc

cv%1@1=s,3s

Peso 10007 sementes (g)
182,0
180,3
183,8
177,5
178,8
181,3
177,3
187,8
181,5

F=1\1s**

Indice de clorofila
(SPAD)
33,22
38,63
39,85
38,72
38,45
39,25
38,67
39,55
39,03

e
cd
a
cd
d
abc
cd
ab
bcd

cv%1°'=1,42

Contr = Controle; Slim. = Stimulate

cia da planta em absorver agua e nutrientes e uma
maior produtividade em funcao do aumento dos componentes da producao.

do do Parana: solos da regiao do 3° planalto. Londri-
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B16. Dieta da pomba-amargosa (Zenaida auriculata) no
Vale do Paranapanema
FREITAS, K.C. DE‘; SOUZA DIAS, H. DE’; RANVAUD, R.3. ‘FAEF, R: das Flores, 740, CEP 17400-000,
Garca, SP, kfreitas@usp.br; 2Unicamp/Feagri; 3USP/lnstituto de Ciencias Biomédicas, Sao Paulo, SP.

Nos anos 70, uma das maiores colenias
reprodutivas de Zenaida auriculata (pomba-amargosa)
ja relatadas na Iiteratura se instalou em canaviais no

gemmatalisl, caracois, fragmentos de casca de ovos,
pedacos de diplopodas e algumas espécies desco-

municipio de Taruma (SP) (FaIcone, 1997). Sua die-

tado nas tabelas 1 e 2, onde: peso (9) é o peso seco
médio de cada item por papo; % categoria se refere
a % em peso de cada item dentro de cada uma das
categorias; % do total é % em peso de cada item
dentro do peso total do conteudo do papo e freqiiencia se refere a % de papos, em numero, onde
cada item estava presente.

ta inclui cotilédones de soja, que a ave coleta na
emergencia da plantula, promovendo dano e conseqiiente conflito entre sojicultores, canavieiros e

ambientalistas. Segundo Bucher (1990), que estudou os habitos de Z. auriculata em Cordoba (AR)
nos anos 70, o aumento populacional dessas pombas estaria relacionado a alteracees na paisagem,
que resultaram de mudancas nas praticas agricolas
da regiao (maior mecanizacao, aumento na cultura
de soja e introducao de um plantio de inverno).
Estudou-se a dieta da pomba correIacionandoa ao calendario agricola da regiao e as épocas de
reproducao da pomba. Ao Iongo de 39 meses, (agos-

to de 1994 a dezembro de 1997), coletou-se, mensalmente, cerca de 50 pombas. Os papos foram
extraidos, o COl'lt60Cl0 foi lavado e seco. Depois de
separados os componentes do contetldo do papo,

nhecidas. Um resumo dos dados obtidos é apresen-

Tabela 1 - Sementes e cotilédones de cultivadas na
dieta de Z.auriculata (1995, 1996 e 1997)
milho

Ramakka, 1979), as unidades de dispersao encon-

tradas nos papos foram divididas em duas categorias:
' Cultivadasz enfatiza o aspecto econemico, sao plan-

tas cultivadas pelo homem: milho, trigo, soja, arroz, sorgo, etc, e;
~ Silvestres: sementes de plantas consideradas invasoras ou daninhas, que nao sendo objeto da
exploracao agricola, aparecem vegetando na area
cultivada (Forster, 1991).

Os dados sobre a época reprodutiva da pomba

arroz

pes0(9)

2,1

1,2

0,3

erro padrao
% categoria

0,1
51,6

0,1
28,1

0,0
7,3

°/5 do total

36,5

19,9

5,1

freqtléncia

54,8

29,0

12,6

com auxilio de Iupa e pinca, cada material foi pesado e identificado com a ajuda de especialistas. Con-

siderando as implicacees ecologicas, econemicas
e de manejo (Bucher e Nores, 1976 e Ramakka e

trigo

Soja

total

0,3
0,0

cotilédone
0,1
0,0

cultivada
4,1
0,1

7,8

1,3

100,0

5,5

0,9

70,6

20,1

7,4

80,0

soja grao
peso (g)
erro padrao
% categoria
% do total
freqiiencia

Tabela 2 - Sementes de silvestres na dieta de
Z.auricu/ata (1995, 1996 e 1997)

amendoim capim_, _
braquiaria
bravo
marmelada

peso (0)

0,8

0,5

0,2

foram obtidos em estudos anteriores (Menezes,

erro padrao

0,0

0,0

0,0

2001).
Utilizando informacees fornecidas por agrenomos da regiao e os dados de recebimento de graos
dos silos da Cooperativa COOPERMOTA, proximos

°/5 categoria

47,5

28,3

10,3

°/5 do total

13,9

8,3

3,0

freqiiencia

57,1

56,9

7,1

trapoeraba

outras
.
silvestres

peso (0)

0,1

0,1

8 sementes, que constituem 93,2% do peso seco

erro padrao
% categoria

0,0
4,1

0,0
3,8

da dieta da pomba. Além das sementes, registrouse a presenca de pulpas e lagartas da soja-(Anticarsia

% do total

1,2

1,1

freqﬁencia

35,6

25,3

total
silvestre
1,7
0,1
100,0
29,4
85,5

da colenia, obteve-se uma estimativa das variacees
da oferta de graos ao Iongo dos anos de estudo.
Constatou-se cerca de 50 espécies de sementes ingeridas por Zenaida auriculata, destacando-se
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A Figura 1 ilustra a contribuicao das duas categorias de sementes a dieta das pombas ao Iongo do
estudo. Pode-se perceber que existe um revezamento
entre as sementes cultivadas e silvestres. O teste
de Spearman conﬁrma a correlacéo negativa entre
os pesos médios de sementes silvestres e cultivadas (coeficiente de Spermam -0,676, p : 0,00001).

Media Mensal de 1994-1997
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FIG. 1. Peso médio seco (gramas) mensal das sementes
cultivadas e silvestres encontradas nos papos das
pombas nos anos de 1994a 1997.

Quatro graos cultivados comercialmente constituem 68% do peso seco do conteudo do papo das
pombas, apresentados por ordem de importéncia:
Milho; Trigo; Arroz e Soja (em forma de gréo e
cotilédone).
Quatro sementes silvestres constituem 26,5%
do peso seco do conteudo do papo das pombas,
apresentados pela ordem de importancia: Amendoim-bravo (Euphorbia heterophy//a);
Capim marmelada (Brachiaria p/antaginea);
Braquiaria (Brach/aria brizanthal e Trapoeraba
(C0mmme/ina bengha/ens/'s) .
Nos meses de dezembro de 1994, janeiro e fevereiro de 1995 encontrou-se, nos papos das pombas, muitas pupas e lagartas-da-soja, (Anticarsia
gemmata/is), importante praga de soja. Em janeiro
de 1995 a média registrada foi de 14 lagartas por
papo (n=40). Ja, nos meses de janeiro de 1996 e
1997 0 numero médio de lagartas encontrado por
papo foi menor do que 1 e 0,2, respectivamente.
A presenoa de lagarta-da-soja nos papos das
pombas em 1995 indica a plasticidade na alimentaoao dessa ave. Nessa época o numero de individuos
na colonia esta aumentando e a colheita de graos
ainda estava no inicio, obrigando as aves a procura
de um alimento alternativo.
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Do trabalho, concluiu-se que:
' Todos os graos ou sementes importantes na dieta
da pomba estao relacionados com as atividades
agricolas;
' O milho aparece nos papos das aves em todos os
meses do ano, e constitui mais de 35% do material analisado;
' Ha uma correlaoao forte entre reproduoao da pomba e sua dieta;
' O inicio da reproduoao em fevereiro esta ligado
com a disponibilidade de sementes de invasoras;
' O cotilédone de soja, cujo consumo é 0 responsavel direto pelo prejuizo aos sojicultores, representa apenas 0,9% do conteudo dos papos e, portanto, néo pode ser considerado um alimento importante para a pomba;
' A pratica agricola da regiao de 2 culturas ao ano
disponibiliza alimentos para as pombas praticamente 0 ano inteiro;
Os dados reforcam a hipétese proposta por
Bucher (1990), onde o a exploséo populacional de
pombas estaria relacionada a alteracoes ocorridas
na paisagem por atividades agricolas.
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B17. Classificacao de genotipos de soja quanto a
tolerancia ao aluminio
HEIFFIG, L.S."3; CAMARA, G.M.S.‘; ANDRADE, L.R.M.2; SOUZA, P.l.M.2; FARIAS NETO, A.L.2; PEDROSO,
D.B.‘. ‘USP/ESALQ, Depto de Producao Vegetal, Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,
lsheiffi@esalq.usp.br; 2Embrapa CPAC; 3Bolsista do CNPq.
.

A regiao do Cerrado brasileiro caracteriza-se por
possuir solos com elevado grau de intemperizacao e
baixa capacidade de troca cationica (CTC), com sitios de troca ocupados, principalmente, por ions hidrogénio (Ht) e aluminio (Al3*), possuindo, portanto, alta saturacao por aluminio e baixo pH (Reichardt,
1981).
O Al contido na camada superficial do solo pode

ser corrigido com a aplicacao de calcario, mas esta
pratica néo é eficaz para resolver o problema no
subsolo. Consequentemente, a toxidez de aluminio
(Al), frequentemente, manifesta-se pela limitaoao ao
crescimento radicular, restringindo a area de solo
explorada pelas raizes e, as plantas deixam de apro-

veitar a maior disponibilidade de nutrientes e da agua

Al em plantas. O método de coloracao de raizes tratadas com Al descrito por Polle et al. (1978) baseiase na propriedade colorimétrica da hematoxilina de
formar uma cor azul-purpura quando complexado

com Al (Baker, 1962). Genotipos sensiveis absorvem mais Al que os tolerantes e, conseqLientemen-

te, as raizes sao mais coloridas pela hematoxilina,
permitindo, assim a classificacéo. Este método tem
sido bastante usado para avaliar diferencas na tolerancia ao Al em soja (Spehar & Makita,1994 ) e em
outras culturas.
Os estudos envolvendo selecao de plantas tolerantes ao Al, conduzidos em solucao nutritiva, geralmente sao baseados na observacéo dos seus efeitos no sistema radicular (comprimento da raiz prin-

cipal, peso de matéria seca), apos um tempo relati-

contidas nas camadas mais profundas, tornando-se
mais susceptiveis a seca. A alternativa entéo seria a

vamente Iongo de exposicao ao Al, que pode levar

conjuncao da correcao do solo com o melhoramento
genético de plantas, visando obter plantas toleran-

desde alguns dias até ao ciclo completo da cultura.
Entretanto, tem-se observado que muitos desses

tes ao complexo acldez do solo.
O desenvolvimento de cultivares ou genotipos
de plantas resistentes ao Al requer o uso de técnicas eficientes de laboratério e avaliacoes a campo
para diferenciar os genotipos resistentes dos sensiveis.
Na Iiteratura sao reportados varios mecanismos
desenvolvidos pelas plantas para tolerar a presenca
do Al em niveis toxicos. Estes mecanismos basicamente podem ser divididos em duas categorias: 1)
mecanismos de tolerancia interna, que consistem
na capacidade da planta para desintoxicar ou tolerar
Al no simplasto; esses mecanismos podem envolver
a quelacao do Al no citosol, compartimentacao no
vacuolo, complexacéo por proteinas que se ligam ao
Al ou producao de enzimas tolerantes a Al; 2) mecanismos externos de tolerancia ou apoplasticos, onde
a tolerancia diferencial é obtida via excluséo do Al
do tecido das plantas, especialmente do meristema
radicular. As principals estratégias de tolerancia ao

resultados nao sao bem interpretados devido a problemas de ordem metodologica. Frequentemente as
plantas sao submetidas a concentracoes de Al muito mais altas do que aquelas observadas em condicoes naturais e por um periodo relativamente Iongo
de exposicéo.
Outro aspecto subestimado é a relacéo entre o
pH e a concentracéo dos nutrientes afetando a atividade do Al na solucao e, consequentemente os seus
efeitos no crescimento das raizes. Apesar da medicéio do comprimento radicular ser uma técnica usual, tais resultados indicam a necessidade de aprimora-

Al em plantas podem ocorrer através: da imobilizacéo do Al na parede celular, da permeabilidade seletiva da plasmalema, da alteracao do pH na rizosfera,
da exsudacao de quelantes, da exsudacao de fosfatos
e do efluxo de Al (Kochian, 1995, Taylor, 1991,
Pellet et al., 1996).
S50 varias as técnicas empregadas nos estudos
sobre os mecanismos fisiologicos de tolerancia ao

la ou de se usar outros parametros fisiologicos que
caracterizem, de maneira mais consistente, a tolerancia ou sensibilidade de um determinado genétipo
em relacao a outro.
A caracterizacao dos efeitos do Al em alguns

processos metabolicos na planta podem ser utilizados para identificar genotipos tolerantes de sensiveis e assim agilizar o processo de selecao de plantas para essa caracteristica.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar 0
desenvolvimento de genotipos de soja, identifican—
do-se sua tolerancia ou néo a acldez do solo e Aluminio em solucéo nutritiva, nos estagios iniciais de
desenvolvimento da planta.
Os experimentos envolvendo aspectos de fisiologia de raizes foram conduzidos no laboratorio de
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Biologia Vegetal, da Embrapa CPAC, no municipio
de Planaltina-DF.
Conduzido em laboratorio com 5 tratamentos e
2 repeti<;6es, inteiramente casualizado, devido a
homogeneidade de ambiente (luminosidade e temperatura). Cada parcela foi constituida por um tubo
de ensaio contendo duas plantulas de soja.
O experimento teve por finalidade determinar
os efeitos de tratamentos sobre 0 desenvolvimento
radicular das plantulas de soja, tendo sido conduzido varias vezes, cada tratamento tendo sido repetido duas vezes, dentro de cada experimento. Os tratamentos correspondentes a diferentes niveis, aproximados, de concentracao de Aluminio foram: 0,0
mM de AICIS; 0,15 mM de AICI3; 0,25 mM de AICIS;
0,35 mM de AlCl3;0,50 mM de AICIQA
A distribuicao equidistante dos niveis de concentracao de Aluminio teve por finalidade a obtencao de um nivel, em que se possa identificar os cultivares de soja tolerantes ou susceptiveis a exposicao de Aluminio.
Foram utilizados os genotipos: Nova Savana,
Flora, Nina, Celeste, Milena, Pétala, com diferentes
ciclos de maturacao.
As sementes de soja foram colocadas para germinar em papel de filtro, sendo que este circundava
canos de PVC, de 11,0 cm de diametro e 10,0 cm

de altura. Estes foram colocados por dois dias em
germinador a uma temperatura constante de 25°C e
mantidos umidos com agua destilada.
Depois de germinadas, as plantulas foram colocadas em um recipiente contendo solucao 0,4 mM
Ca (CaCl2), com pH a 4,5, ajustado com acido cloridrico a 0,01 N, sobre uma placa de isopor perfurado
dividida entre as diferentes cultivares.
A seguinte cronologia foi seguida:
- Primeiro e segundo dia: Pré-germinacéo das sementes em germinador a 25° C.
- Terceiro dia: As sementes pré-germinadas e apresentando radicula de comprimentos semelhantes,
foram colocadas em solucéo de CaCl2 com pH igual
a 4,5 , em cémara de crescimento, com temperatura ajustada para 25°C e regime luminoso de 12
horas.
- Quinto dia: As raizes das plantulas foram avaliadas e em seguida a solucao de CaCl2, foi substituida por uma solucao de CaCl2 a qual adicionou-se
Al nas diferentes concentracées. Apos 3 horas, as
plantulas tiveram suas raizes lavadas com agua
destilada por 30 segundos, depois foram colocadas em uma solucao contendo 2,0 g.l“ hematoxilina
+ 0,2 g.l" NalO3 , para determinacao da atuacao
do Al sobre as mesmas por 20 minutos, com agita<_:6es ocasionais. Apos a coloracéo, as raizes foram, novamente, lavadas com agua destilada por
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30 segundos e, em seguida, imersas em agua destilada por mais 30 minutos.
Foram feitas avaliacées visuais, através de microscopic e do padrao de coloracao com hematoxilina
das raizes submetidas ao tratamento com Aluminio,
para classificacéo dos cultivares de soja quanto ao
grau de tolerabilidade ao mesmo. Foram investigados possiveis mecanismos de tolerancia ao Al em
genotipos de soja, baseados em parametros fisiologicos tais como mudanca de pH da solucao e inibioao do crescimento.
Neste experimento, nao foram obtidos dados
numéricos, portanto as avaliacoes foram feitas a
partir de observacao de raizes de pléntulas de soja
ao microscopio. A partir do teste feito com a solu-

céo de hematoxilina e a coloracao obtida sob concentracées diferentes de Al, tivemos o seguinte resultado:
a) cultivares mais tolerantes ao Al: Pétala, Nova
Savana e Celeste;
b) cultivares menos tolerantes ao Al: Milena e Nina;
c) cultivar mais sensivel ao Al: Flora.
Estes resultados néo devem ser considerados
finais, este experimento exige que sejam feitas mais
repeticées, além de um enfoque maior de pesquisa.
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B18. lncremento da producao de matéria seca do Eleusine coracana
com a antecipacao da adubacao fosfatada e potassica
recomendada para a cultura da soja
SEGATELLI, C.R.‘; CAMARA, G.M.S.‘; HEIFFIG, L.S."3; FRANCISCO, E.A.B.2; BARROS, F.F.‘; MATTOS,
M.A.‘. ‘USP/ESALQ, Depto de Producao Vegetal, Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,
crsegate@esalq.usp.br; ZUSP/ESALQ, Depto de Solos e Nutricao de Plantas; 3Bolsista do CNPq.

Nos ultimos anos, principalmente com a abertura de novas areas sob vegetacao de cerrado, o Brasil passou a ser um importante produtor de soja.
O cultivo convencional, com intensiva exploracao do solo, nao tem mantido a estrutura fisica, a
fertilidade e a atividade biologica dos solos do cerrado. As chuvas intensas de verao, caracteristica da
regiao, encontram solos desestruturados fisicamente, com baixa capacidade de infiltracao e retencao
de agua, favorecendo a ocorréncia sistematica do
processo erosivo.
Além da necessidade de se desenvolver novas
técnicas de cultivo como o Sistema de Semeadura
Direta e de se obter novos materiais genéticos adaptados a essas condicoes, faz-se necessario 0 melhoramento de outras técnicas culturais, como por exemplo, os métodos de adubacao das culturas.
Preconiza-se e até ja se observa, de forma
insipiente, a adocao da técnica conhecida como "adubacao de sistema" ou ”adubacao antecipada do
agroecossistema". Esta técnica consiste na antecipacao da aplicacao total ou parcial da quantidade de
fertilizante dimensionada para uma determinada cultura de verao, promovendo-se a antecipacao na forma de adubacao de uma cultura antecessora, sobre
a qual sera efetuada a semeadura direta da cultura
de verao ou, na forma de adubacao a lanco, antes
da semeadura da cultura de verao. Com esta adubacao antecipada, consequentemente, também sao
antecipadas a manipulacao e a movimentacao dos
fertilizantes, 0 que permite que a operacao de semeadura ocorra de forma mais rapida.
Outra vantagem da adubacao antecipada sobre
uma cultura antecessora, normalmente para formacao de palha ou cobertura visando a semeadura direta, reside em maior incremento na producao de
matéria organica para o agroecossistema, melhorando a conservacao do solo, a manutencao de umidade e a reciclagem de nutrientes, que via mineralizacao
da matéria organica, passarao as formas disponiveis
a cultura de verao em sucessao.
Em face aos poucos conhecimentos sobre os efeitos da pratica da adubacao antecipada, realizou-se
este trabalho com o objetivo de avaliar o incremento
de matéria seca do Eleusine coracana (L.) Gaertn.
(capim-pé-de-galinha), como cultura antecessora da

soja em sistema de semeadura direta com antecipacao da adubacao fosfatada e potassica.
0 experimento foi conduzido, durante 0 ano
agricola 2001/2002, na Estacao Experimental
Anhembi, area sob a coordenacao do Departamento
de Genética, pertencente a USP/ESALQ, no municipio de Piracicaba-SP.
0 solo da area experimental é classificado como
LATOSSOLO AMARELO Distrofico, contendo 200
g kg" de argila, 80 g kg" de silte e 720 g kg"‘ de
areia, com as seguintes caracteristicas quimicas das
camadas 0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm, respectivamente: pH (CaCl2): 6,4, 3,9 e 4,5; M.O.: 31, 21
e 16 g dm'3; P: 6, 4 e 3 mg.dm'3; S: 19,32 e 35
mg.dm'3; K: 1,9, 1,2 e 0,9 cmolc.dm‘3; Ca: 22, 9 e
6 cmolc.dm'3; Mg: 15, 6 e 3 cmolc.dm'3; CTC: 60,9,
63,2 e 51,9 cmolc.dm'3, e V: 64, 26 e 19%. A recomendacao de adubacao de base da cultura de soja,
constituida de fésforo e potassio, foi fundamentada
na fertilidade do solo e para o pleno desenvolvimento e formacao de palhada pela cultura do capim-péde-galinha, foi aplicado nitrogénio em area total na
dose equivalente a 30 kg ha".
Com relacao ao capim-pé-de-galinha, foi utilizado o cultivar ”ANSB Pé-de-galinha 5352". Adotouse o delineamento experimental em blocos ao acaso
com 12 tratamentos (niveis de manejo da adubacao) e trés repeticﬁes. 0 experimento foi instalado
de modo a antecipar a adubacao de base da cultura
da soja sendo colocada, parcial ou totalmente, na
semeadura do capim-pé-de-galinha, de acordo com
0 esquema apresentado na Tabela 1.
A adubacao total refere-se a adubacao recomendada para a cultura da soja em sistema de alta
tecnologia, pela rede oficial, levando-se em consideracao a fertilidade do solo e a estimativa de produtividade do cultivar utilizado. A recomendacao
adotada consistiu da aplicacao de 90 kg ha" de P205,
na forma de superfosfato triplo (45% de P205) e 50
kg ha" de K20, na forma de cloreto de potassio
(60% de K20). Também foi realizada a aplicacao
via foliar dos micronutrientes cobalto e molibdenio,
na dose de 150 mL ha" do produto comercial (Co:
3,825 g ha"; Mo: 38,25 g ha"), além de boro, cobre, manganés e zinco, na dose de 4 litros ha" (sendo esta dose dividida em duas aplicacoes, aos 30 e
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TABELA 1. Tratamentos experimentais aplicados as parcelas, correspondentes a adubacao com fésforo (P) e potassio (K),
em doses (kg ha") equivalentes a P205 8 K20.
Trat.

Eleusine coracana

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

O0P+00K
00P+O0K
00P+25K
O0P+50K
45P+0OK
45P+25K
45P+50K
9OP+O0K
9OP+25K
9OP+50K
9OP+50K‘
O0P+00K‘

_

Soja

_

00P+00K
9OP+50K‘
9OP+25K‘
9OP+O0K‘
45P+50KT
45P+25K‘
45P+00K‘
0OP+5OK'
00P+25K1
O0P+00K'
00P+O0K
9OP+50K

1 Adubacao foliar com micronutrientes

45 dias apés emergencia da cultura) do produto comercial (B: 25,2 g ha“; Cu: 25,2 g ha"; Mn: 151,2

77
5.000 kg ha" e foi superior ao
tratamento 1 (controle) em
1.654 kg ha").

0s tratamentos 5, 6 e 7

Total

.
.
_
corresponderam a antecipacao

00P+00K
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K‘
9OP+50K’
90P+50KT
9OP+50K‘

da metade da adubacao
fosfatada de base para a cultura da soja (45 kg P205 ha") associada, respectivamente a antecipacao progressiva da adubacao potassica. Nota-se que, numericamente, também a producao de matéria seca do Eleusine

coracana aumentou progressivamente. Para o nivel maximo de
antecipacao da adubacao
T fosfatada (90 kg P205 ha"), a
antecipacao progressiva da adubacao potassica (tratamentos 8,
9 e 10) proporcionou, numericamente, ganhos progressivos de matéria seca do capim-pé-de-galinha,
com produtividade maxima observada de 6.375 kg
ha" para 0 tratamento 10, relativo a antecipacao
das doses totais de fésforo e potassio.
Esses resultados indicam que, com a antecipacao da adubacao fosfatada e potassica recomendada para a cultura da soja, a producao de matéria
seca de Eleusine coracana pode ser incrementada.
lndicam também, que a antecipacao isolada da adubacao potassica melhora a producao de matéria seca,
porém, esta é incrementada quando P e K sao antecipados conjuntamente.

g ha"; Zn: 252 g ha"). A adubacao total recomendada nao foi adicionada no tratamento controle.
Antes da dessecacao do capim-pé-de-galinha,
adubacao e semeadura da soja, foi realizada uma
coleta em 1,0 m2 de cada parcela, coleta esta realizada quando 0 capim encontrava-se no estadio de
florescimento. Cada amostra foi encaminhada para
secagem artificial em estufa por 72 horas a 70°C,
pesada em seguida para determinacao da massa de
matéria seca. Posteriormente foi realizada a transformacao dos dados de kg parcela" para kg ha",
calculando-se a produtividade de matéria seca do Eleusine coracana (L.) TABELA 2 . Valores médios de produgao de matéria seca do
Gaertn.
capim-pé-de-galinha (PMS) no momento da desNa Tabela 2, encontram-se os vasecacao.
lores observados para a produtividade
_
1
Trat.
Eleusine coracana
Soja
PMS (kg ha‘ )
de matéria seca do capim-pé-de-galinha.
Nota-se que nao houve diferenca estaT1
3.488
O0 K
OOP
OOP+ 00 K
tistica entre as médias dos diferentes
-|-2
4.886
50 K‘
90P
OOP+ 00 K
tratamentos, mostrando que a anteciT3
4.800
25 K‘
90P
OOP+ 25 K
5.142
00 K‘
pacao da adubacao da soja para o caT4
90P
OOP+ 50K
4.777
50 K1
45P
45P+ 00 K
pim nao trouxe incremento significatiT5
5.210
25 K1
45P
45P+ 25 K
vo da producao de matéria seca pelo
T6
5.554
00 K‘
45P
45P+ 50 K
mesmo. Entretanto, numericamente,
T7
4.967
50 K’
OOP
9OP+ 00 K
observam-se resultados interessantes.
T3
5.310
25 K‘
OOP
25
K
9OP+
0s tratamentos 2, 3 e 4
T9
6.375
00 K‘
OOP
90P+ 50 K
corresponderam a manutencao da dose
T10
6.015
OOP + 00 K
9OP+ 50 K1
total do fésforo na adubacao de base
T11
90 P + 502K
3.8482
OOP+ O0 K‘
.
.
.
T12
da S018, com a antecipacao progressiva da adubacao potassica, 0, 25 e 50

Média T

TH

7 3

P>F

kg de K20 por hectare, respectivamente. Neste ultimo nivel de antecipacao

C.V.(%)

(tratamento 4) a producao de matéria
seca do capim-pé-de-galinha superou os

1 Adubacao foliar com micronutrientes
2 Nao significativo para analise da variancia.

3

5.031

n s 2
22,15
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B19. Desempenho de dois genétipos de soja a adicao de Mn
sob diferentes niveis de saturacao de bases
HEIFFIG, L.S."3; CAMARA, G.M.S.‘; ANDRADE, L.R.M.2; SOUZA, P.l.M.2; FARIAS NETO, A.L.2; PEDROSO,
D.B.‘. ‘USP/ESALQ, Depto de Producao Vegetal, Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,
lsheiffi@esalq.usp.br; 2Embrapa CPAC; 3Bolsista do CNPq. ~

Os solos sob vegetacao de cerrado, no Brasil,
representam um potencial para a expansao da fronteira agricola do_pais (Galrao, 1993). 0s solos de
cerrado caracterizam-se, principalmente, pela acldez
elevada, baixa disponibilidade de fosforo e deficiencia generalizada de macro e micronutrientes.

A exemplo do que vem ocorrendo com o zinco
e outros micronutrientes, tem-se observado, acentuado aumento de deficiéncia de manganés (Mn),
principalmente na cultura da soja. Essa caréncia tem
sido verificada em soja cultivada em solos menos
férteis, recentemente incorporados ao sistema produtivo, e em glebas que receberam calcario incorporado na camada de 0-10 cm de profundidade, cujas
quantidades eram recomendadas para 0-20 cm, elevando, assim o pH a valores proximos da neutralidade (Tanaka et al., 1993).
Comportamento diferencial entre cultivares de
soja, quanto a eficiéncia em absorver e/ou utilizar
Mn em condicﬁes de disponibilidade limitada no solo
foi observado por Novais et al. (1989). Uma maior
tolerancia a deficiéncia tem sido atribuida a maior
capacidade redutiva do sistema radicular, exsudacao
de acidos organicos, acidificacao de rizosfera e maior eficiéncia em absorver e utilizar 0 Mn (Godo &
Reisenauer, 1980; Ohki, 1981), possivelmente associada a maior e ao mais rapido aprofundamento

do sistema radicular no solo (Oliveira, 1994).
0 presente trabalho teve por objetivo avaliar o
desempenho de dois genotipos de soja a adicao de
Mn sob diferentes niveis de saturacao de bases, identificando-se sua disponibilidade para absorcao pelas
plantas.
0 experimento foi conduzido, em casa de vegetacao da Embrapa CPAC, no municipio de PlanaltinaDF, em solo classificado como Latossolo Vermelho
Escuro, sob cerrados, coletado em area virgem a

profundidade de 0 a 20 cm, com as seguintes caracteristicas quimicas da camada 0 - 20 cm: pH (H20)
= 4,5; P = 0,43 mg.dm'3; K, Ca, Mg, CTC = 0,059;

0,42; 0,14 e 6,829 cmolc.dm'3, respectivamente e
V = 9,062%. Foram avaliados os genotipos Milena
e Celeste, com diferentes ciclos de maturacao, res-

pectivamente, médio e tardio.
Com o objetivo de avaliar a influencia dos tratamentos (adicao de Mn sob niveis de saturacao por

bases) sobre o desenvolvimento dos genotipos de

soja, vasos plasticos, foram totalmente preenchidos
com uma mistura de solo, carbonato de Calcio, carbonato de Magnésio e nutrientes basicos. As sementes de soja foram distribuidas a 0,01 m de profundidade. Cada parcela foi constituida por um vaso
contendo trés plantas de soja. 0s tratamentos
corresponderam a trés niveis de saturacao por bases (0%;'50% e 90%) e trés dosagens de Mn (sem
adicao de Mn; com adicao de 50% da dosagem recomendada de Mn; com adicao de 100% da dosagem recomendada de Mn).
A caracteristica avaliada, mediante acompanhamento da fenologia observando-se os estadios
fenologicos até, especificamente, o inicio e pleno
florescimento (R1/R2), foi altura de planta. Por ocasiao do pleno florescimento determinaram-se: analise de matéria seca de parte aérea e de sistema
radicular; analise de tecidos (folhas e raizes); avaliacao do sistema radicular; analise do solo restante.
Nao foram observadas diferencas entre tratamentos ou cultivares, quanto ao desenvolvimento
inicial e altura das plantas no estadio fenologico R1
(florescimento).
A cultivar Celeste, quando avaliada sob o
parametro altura de planta no estadio fenologico V4,
apresentou diferencas significativas, quando submetida ao tratamento onde 0 nivel de saturacao de bases a 0% era relacionado as dosagens 0 e 50% de
Mn. 0 mesmo ocorrendo com 0 cultivar Milena, quando submetida ao tratamento onde o nivel de saturacao de bases a 0% se relacionava a dosagem completa de manganés.
Avaliando-se a massa seca de parte aérea das
plantas dos cultivares Celeste e Milena, observouse que, com excecao do cultivar Milena quando submetido ao tratamento onde relacionou-se nivel zero
de saturacao de bases com a dosagem completa de
Mn, quando a saturacao de bases é 0% a massa
seca apresentou significativa reducao. Para ambos
os cultivares, nos tratamentos onde relacionou-se
nivel zero de saturacao de bases com dosagens de
Manganés correspondentes a 0 e 100%, houve um
aumento significativo de massa seca do sistema
radicular.

Os melhores tratamentos para os cultivares
Celeste e Milena, tomando-se por parametro massa
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seca, foram aqueles que relacionaram altos m'veis de saturacao de bases com a dosagem completa de Mn, aquela atualmente recomendada
na pratica agricola para a cultura da soja.
Analisando-se as Tabelas 1 e 2, podemos

TABELA 1. Concentracﬁes de macronutrientes na
parte aérea do cv. Celeste, no R1/Rz

2 2SB

N

P

0%

0%
50%
100%

1,79
1,86
2,06

0,11
0,10
0,15

2,04 0,58 0,30
1,64 1,09 0,29
1,60 1,06 0,35

0,13
0,13
0,14

50%

0%
50%
100%

1,91
1,96
2,46

0,12
0,14
0,10

2,07
1,71
1,51

0,51 0,28
1,04 0,33
1,08 0,40

0,13
0,15
0,12

0%
50%

1,80
1,57
2,02

0,11
0,11
0,12

2,26
1,58
1,73

0,53 0,29
0,89 0,32
1,02 0,35

0,14
0,13
0,13

90%

,_ , , _1_OO°_/°_

TABELA 2. Concentracfies

K

de

Ca

M9

My

c6es obtidas na parte aérea da cultivar Celeste, quando comparada a dados oficiais, esta
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dizer que, Calcio nao foi problema em nenhum
dos tratamentos, uma vez que as concentra-

dentro daquela considerada suficiente. Quanto ao elemento Manganés, sua alocacao para
producao de massa de parte aérea, teve momentos de alta (niveis de saturacao: 0%, 50%
e 90%, quando a dosagem de Mn foi nula) e
até de deficiéncia (saturacao de bases 0% e
dosagem completa de Mn). Estes dados comprovam a presenca de Mn no solo virgem de
Cerrado, e, também, a disponibilizacao do nutriente em relacao ao nivel de saturacao de
bases.
Também, analisando-se as Tabelas 3 e
4, observa-se para o Calcio resultados dentro
do considerado suficiente. Ouanto ao elemento Manganés, sua alocacao para producao de
massa de parte aérea do cultivar Milena, teve
momentos de toxicidade (niveis de saturacao:
90%, quando a dosagem de Mn foi nula) e
até de baixa (saturacao de bases 0% e dosagem completa de Mn). Assim, também sendo
comprovado o observado para 0 cultivar Celeste.
Comparando-se o desenvolvimento do cultivar Celeste em comparaoao com o do cultivar
Milena, conclui-se que 0 segundo apresenta
menor capacidade de absorcao e alocacao de
nutrientes.
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micronutrientes

na

parte aérea do cv. Celeste, no R1/R2

Tratamentos
SB
Mn

B

Micronutrientes lmgfkgl
Fe
2Cu
Mn

Zn

0%
50%
100%

38,53
25,30
23,70

2,20
2,10
2,47

51,73 113,53 107,87
53,87 47,63 31,83
43,63 12,70 25,70

0%
50% 50%
100%

31,30
33,77
36,27

2,07
3,10
2,33

48,70 181,13 103,83
51,60 53,07 39,90
50,83 17,43 25,90

0%
50%
100%

36,60
30,27
31,23

3,50
1,63
2,27

95,60
38,47
59,03

0%

90%

283.43 117.87
62,43 35,23
2 24.93 26.53

TABELA 3. Concentracﬁes de macronutrientes
parte aérea do cv. Milena, no R1/R2
Tratamentos 2
SB

Macronutrientes (%)
P
K
Ca
Mg

na
_
S

Mn

N

0%

0%
50%
100%

1,87
1,81
1,93

0,12
0,13
0,16

1,91
1,62
1,59

0,58 0,31 0,11
1,36 0,38 0,14
1,16 0,43 0,16

GOD0, G.H.; REISENAUER, H.M. Plants effects
on soil manganese availability. Soil Sci. Soc.
Am. J., Madison, n.44, p.993-995, 1980.

50%

0%
50%
100%

1,78 0,13
1,90 0,16
2,15 0,14

1,77
1,57
1,74

0,58 0,31 0,12
1,29 0,40 0,15
1,24 0,46 0,12
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Rev. Bras. Ciéncia do Solo, v. 13, n.2, p. 199204, 1989.

90%

0%
50%
100%

1,79
1,65
2,01

2,06
1,65
1,85

0,5
0,34 0,14
1,06 0,38 0,12
1,39 0,48 0,14
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0,14
0,11
0,15
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TABELA 4. Concentracﬁes de micronutrientes na
parte aérea do cv. Milena, no R1/R2
—
Tratamentos
Micronutrientes (In29fk2Ql 2
2_
__
Fe
Mn
Zn
$3
M"
B _ C"
0% 3621 2,53 51,20 131,37 125,63
50%
100%

31,0
30,7

2,57
3,13

59,80
39,83

50%

0%
50%
100%

30,0
31,3
33,7

2,07
2,67
3,33

37,80 212,30 130,00
52,43 66,23
51 ,13
51,20 32,87
36,60

90%

0%
50%
100%

41,7
31,2
34,8

2,93
2,60

43,33 316,20 140,20
38,80 73,93
50,37
55,20 30,73 34,03

0%

<><><><><>

2,-12

61,93
15,03

51,13
37,40
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B20. Resposta da soja a diferentes niveis de saturacao de bases
HEIFFIG, L.S."3; CAMARA, G.M.S.‘; ANDRADE, L.R.M.2; SOUZA, P.l.M.2; FARIAS NETO, A.L.2; PEDROSO,
D.B.‘. ‘USP/ESALQ, Depto de Producao Vegetal, Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,
lsheiffi@esalq.usp.br; 2Embrapa CPAC; °Bolsista do CNPq.

As areas de producao de soja, localizadas nas
areas de cerrado ou baixas latitudes apresentam sis-

temas de producao condicionados por caracteristicas edafoclimaticas tipicas.

A existéncia de Al em niveis toxicos abaixo da
camada corrigida pela calagem pode restringir 0

aprofundamento do sistema radicular, podendo limitar, assim, a camada do solo a ser explorada pelas
raizes. A agua armazenada no solo torna-se inaces-

sivel, e as plantas ficam suscetiveis a déficits hidricos
em curtos periodos de estiagem (Silva et al., 1984).
A tolerancia das plantas a acidez do solo esta
ligada a capacidade de absoroao de nutrientes e a
sensibilidade a toxidez, caracteristicas que dependem da variacao genética das espécies e mesmo de
cultivares dentro de uma mesma espécie (0uaggio
et al., 1995).
0 presente trabalho teve por objetivo avaliar o
desenvolvimento de genotipos de soja sob diferentes niveis de saturacao de bases do solo, identificando-se sua tolerancia ou nao a acidez do solo.
0 experimento foi conduzido, em casa de vegetacao da Embrapa CPAC, no municipio de PlanaltinaDF, em solo classificado como Latossolo Vermelho
Escuro, sob cerrados, coletado em area virgem a‘
profundidade de 0 a 20 cm, com as seguintes caracteristicas quimicas da camada 0 - 20 cm: pH (H20)
= 4,5; P = 0,43 mg.dm'3; K, Ca, Mg, CTC = 0,059;

0,42; 0,14 e 6,829 cmolC.dm'°, respectivamente e
V = 9,062%. Foram avaliados os genotipos: Nova
Savana, Flora, Nina, Celeste, Milena, Pétala, com
diferentes ciclos de maturacao.
0s tratamentos foram aplicados ao solo seco,
que posteriormente, foi umedecido a 80% da capacidade de retencao de agua, homogeneizado e incubado por um periodo de 15 dias. Aos 7 e 15 dias
apos o inicio do periodo de incubacao, amostras de
solo foram retiradas para leitura de pH, monitorandose desta forma, a reacao do solo ao calcario. Passado 0 periodo de incubaoao do calcario, o solo recebeu a adubacao via liquida, e foi novamente
homogeneizado. Em seguida, foi transferido para
vasos plasticos, nos quais foram distribuidas as sementes de soja (0,01 m de profundidade). Cada parcela foi constituida por um vaso contendo trés plantas de soja. Com 5 tratamentos e 4 repeticﬁes, em
blocos ao acaso, os diferentes niveis de saturacao
por bases foram: 0%, 20%, 50%, 70% e 90%. A

saturacao por bases a 50% foi considerado o tratamento referéncia, por representar o nivel de saturacao por bases mais utilizado na pratica agricola aplicada nos cerrados.
Por ocasiao da fase correspondente ao inicio e
plena floracao simbolizada na escala fenologica como
R,/R2, as plantas foram retiradas dos vasos para
determinacao de: massa seca de parte aérea e de
sistema radicular; analise de tecidos; analise do solo.
A Figura 1, explica o desenvolvimento da parte
aérea e do sistema radicular em funcao do fator saturacao de bases. Para todos os cultivares de soja
avaliados foi constatado o mesmo desempenho, ou
seja, quando o nivel de saturacao de bases aumenta, também aumenta a disponibilidade de nutrientes
no solo, o que possibilita maior alocacao dos nutrientes para a parte aérea da planta, e, portanto, maior producao de massa seca da parte aérea.

6,5 6,7 6,8
3,9 5'2
\
I
57 423 4,1 423

_
DSlslama
Radlcularig)
lParlo aerea(g)

0°/a 20% 50% 70% 90%

FIG. 1. Relaoao da massa seca de parte aérea com a massa seca do sistema radicular dos cultivares avaliados.

Analisando as Tabelas 1 a 6, observa-se que 0
desenvolvimento de todos os cultivares de soja analisados foi semelhante.
Considerando-se as analises para os nutrientes
Mn, Zn e Ca, nota-se que, no nivel zero de saturacao de bases, Mn e Zn sempre estao em excesso, 0
que pode acarretar toxidez a planta; no nivel de 20%
de saturacao de bases, Mn e Zn estao altos para
todos os cultivares, com excecao do cv. Milena, em
que a concentracao de Zn é excessiva, tomando-se
alta a 50%. Nos niveis de saturacao de bases de 50%,
70% e 90%, as concentracﬁes de Mn e Zn, estao
adequadas. As concentracﬁes de Ca, em todos os
niveis de saturacao sao consideradas suficientes.
Com base nos resultados, conclui-se que os
cultivares Nina e Pétala, que toleram melhor os ni-
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veis mais baixos de saturacao de bases, sao os mais
indicados para o cultivo de soja em solos de Cerra-

doses crescentes de calcario em Latossolo roxo
distrofico de cerrado. ll. Efeito residual. Rev. Bras.

do, enquanto 0 cultivar Milena é o menos indicado.

Ciéncia do Solo, v.6, n.2, p.113-118, 1982.
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TABELA 3. Concentraeﬁes de nutrientes nos tecidos da parte aérea do cv. Milena,

no R1/R2
Nutrientes

LON

cngc>7<-oz
Mn
Fe
B
Cu
Zn

0%
1,76
0,11
2,17
0,56
0,30
0,14
270,28
87,40
35,63
3,35
114,95

no R1/R2
Niveis de saturacao
'
20%
50%
70%
1,97
0,10
1,98
0,68
0,29
0,12

'1'é'1'I6i>'
49,78
32,43
2,45
70,08

..%
1,63
0,10
1,52
0,91
0,31
0,13

90%
2,07
0,11
1,63
0,98
0,35
0,13

42,20
29,98
2,93
27,30

62,28
30,73
2,65
23,93

TABELA 2. Concentracﬁes de nutrientes nos tecidos da parte aérea do cv. Flora, no

LON

cn§o7<'uz

(Q0!

cn§O7<1JZ

20°/922 250%
1,89
0,13
2,61
0,47
0,27
0,13

256,85
50,55
35,38

Cu
Zn2

3,23
119,18

50% 270%

90%

1,66
0,14
1,97
0,50
0,34
0,14

1,77
0,11
1,72
0,80
0,37
0,13

1,68
0,11
1,64
1,06
0,39
0,12

2,02
0,15
1,86
1,34
0,45
0,14

1,87
0,13
1,71
1,10
0,41
0,12

315,60
40,20
39,00
2,90
140,83

238,23
40,45
32,18
3,35
91,78

69,70 45,95 26,73
39,45 43,83 54,20
30,68 30,10 33,40
2,73
2,88
2,43
50,75 35,43 30,95

TABELA 4. Concentracﬁes de nutrientes nos tecidos da parte aérea do cv. Nina, no

1,83
0,11
1,91
0,63
0,26
0,11

..%....
1,85
0,13
1,80
1,02
0,33.
0,13

70%

90%

1,88
0,14
2,07
1,11
0,38
0,13

2,03
0,15
1,89
1,12
0,38
0,13

37,65
50,63
30,00
2,65
32,55

28,20
55,88
30,15
2,60
27,93

Nutrientes

LOG)

mgox-oz

mg/kg.
Mn
Fe
B

20%

R1/R2

Niveis de saturagﬁo

22222

0%

Niveis de SatuI'6¢50
—*

........... .. mg/kg .
Mn
Fe
B
Cu
Zn

R1/R2

Nutrientes

- -

. . - . - - » . . . . - . . . . - . - . - - --

1,73
0,11
1,58
0,93
0,34
0,13

mg/kg .
65,60 32,70 21,60
39,85
29,75
1,60
34,33

Nutrientes

165,00 67,58
40,48 51,98
23,63 28,90
1,90
2,50
72,58 43,50

Niveis de saturacao

2 0%
2,16
0,13
2,26
0,65
0,32
0,15

20%
2,24
0,11
1,92
0,87
0,32
0,12

50%
%
2,19
0,13
1,80
1,14
0,39
0,13

2

10% 22903/3
2,28
0,12
1,78
1,23
0,44
0,13

2,14
0,12
1,56
1,11
0,39
0,12

mg/kg
Mn
Fe
B
Cu

Zn

333,25 181,08 76,48 49,28 24,73
125,45 120,70 252,18 158,98 281,53
34,08 28,15 26,80 27,83 23,83
1,98
2,78
2,53
2,38
2,43
121,05 73,60 41,65 35,98 22,10
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TABELA 5. Concentracﬁes de nutrientes nos te-

TABELA 6. Concentracées de nutrientes nos te-

cidos da parte aérea do cv. Nova
Savana, no R1/R2
Nutrientes

‘Q07

cngox-oz
Mn
Fe
B
Cu
Zn

0%

Niveis de saturacao
20%
50%
70%

1,68
0,13
2,44
0,44
0,29
0,14

1,90
0,11
1,75
0,71
0,32
0,14

..%
1,40
0,12
1,74
0,93
0,35
0,14

285,70
44,33
32,78
2,43
119,8

175,10
38,95
28,18
2,18
64,9

mg/kg .
47,75
33,03
26,50
2,78
31,9

1,70
0,13
1,70
0,96
0,36
0,14

90%
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cidos da parte aérea do cv. Pétala
no R1/R2
_
Nutr|entes'

1,97
0,14
1,78
1,15
0,35
0,14

35,23 20,20
39,75 47,40
26,45 27,00
2,75
2,08
20,1
30,8

<><><><><>

(Q9!

mgox-uz
Mn
Fe
B
Cu

Zn

0%
1,70
0,10
2,12
0,58
0,29
0,13

Niveis de saturaeao
'" *"

20%

1,82
0,10
1,76
0,82
0,35
0,13

484,30 232,83
223,40 100,68
33,35 30,90
2,08
1,78
120,65 62,75

5g%2 270%

...%
1,90
0,09
1,58
1,00
0,34
0,11

2,11
0,10
1,62
1,11
0,41
0,11

90%
2,14
0,11
1,75
1,11
0,42
0,11

mg/kg - | - - - - . - - ~ | .1
76,63 67,33 39,85
110,10 139,15 135,60
28,58 28,20 28,13
2,50
2,33
2,48
38,93 33,78 29,68
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B21. Produtividade da soja em semeadura direta com antecipacao da
adubacao fosfatada e potassica na cultura de Eleusine coracana
SEGATELLI, C.R.‘; CAMARA, G.M.S.‘; HEIFFIG, L.S."°; FRANCISCO, E.A.B.2; PEDROSO, D.B.‘; MARQUES, L.A.‘. ‘USP/ESALO, Depto de Producao Vegetal, Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,
crsegate@esalq.usp.br; ZUSP/ESAL0, Depto de Solos e Nutricao de Plantas; 3Bolsista do CNPq.

Uma lavoura de soja com produtividade de graos
correspondente a 3.000 kg ha“ extrai as seguintes
quantidades de nutrientes (kg ha"): 300 de N, 40
de P, 115 de K, 70 de Ca, 35 de Mg e 23 de S (Vitti
& Luz, 1998). Excluindo 0 nitrogénio, que pode ser

fornecido pela fixacao biologica, nota-se que 0 potassio é 0 segundo elemento mais extraido pela planta, acompanhado pelo calcio, magnésio, fosforo e
enxofre. Devido ao fato do calcio e o magnésio serem fornecidos principalmente pela calagem, resta

atencao especial ao fosforo e ao potassio,
macronutrientes diretamente envolvidos nas adubac6es de base da cultura.
A importancia do fosforo esta relacionada a sua
funcao nas plantas como constituinte de compostos

armazenadores de alta energia, como o trifosfato de
adenosina (ATP). E utilizando dessa energia que a
semente germina, a planta efetua fotossintese, nutre as bactérias fixadoras do N2, absorve de forma
ativa os nutrientes do solo e sintetiza varios compostos organicos (Oliveira, 1996; Camara, 2000).
Nos solos das regi6es tropicais e subtropicais, a maior
parte do fosforo encontra-se em formas pouco disponiveis as plantas, fator que, freqtientemente, tem
Iimitado as produo6es agricolas, fazendo com que
as culturas nessas regi6es sejam, praticamente, dependentes de adic6es de fertilizantes fosfatados.
0 potassio esta relacionado ao metabolismo e
formacao de carboidratos, a quebra e translocacao
do amido, atuando sobre o metabolismo do nitrogenio e a sintese de proteina, controle e regulagem da
atividade de varios nutrientes, ativador de enzimas,
promotor do crescimento de tecidos meristematicos
e ajuste da relacao entre o movimento estomatal e a
agua (Malavolta, 1980). 0 potassio é absorvido pela
planta a partir da solucao do solo ou diretamente do
complexo coloidal. A absorcao somente ocorre apos
o contato com a superficie da raiz, o qual pode ser
estabelecido de trés modos: interceptacao radicular,
fluxo de massa ou, principalmente, por difusao
(Malavolta, 1976).
Mascarenhas et al. (1981), cita que apos conduzir varios experimentos em solos anteriormente
cobertos por vegetacao de cerrado, onde foi semeada
a soja apos as culturas de milho, algodao, soja e
trigo, nao foram obtidas respostas a adubacao
fosfatada e potassica. Assim, os mesmos recomen-

dam que nao ha necessidade de adubacao da soja
com fosforo e potassio, quando semeada em rotacao
apos uma cultura adequadamente adubada, diminuindo assim, sensivelmente, o custo de producao.
Em face aos poucos conhecimentos sobre os
efeitos da pratica da adubacao antecipada na cultura da soja, realizou-se este trabalho com 0 objetivo
de avaliar a produtividade da soja em sistema de
semeadura direta com antecipacao da adubacao
fosfatada e potassica na cultura de Eleusine coracana
(L.) Gaertn. (capim-pé-de-galinha).
0 experimento foi conduzido em sistema de
semeadura direta da soja sobre a palhada de Eleusine
coracana, instalado em condicées de campo, durante 0 ano agricola 2001/2002, na Estacao Experimental Anhembi, area sob a coordenacao do Departamento de Genética, pertencente a USP/ESALO,
no municipio de Piracicaba-SP.
0 solo da area experimental é classificado como
LATOSSOLO AMARELO Distrofico, contendo 200
g kg‘) de argila, 80 g kg" de silte e 720 g kg" de
areia, com as seguintes caracteristicas quimicas das
camadas 0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm, respectivamente: pH (CaCl2): 6,4, 3,9 e 4,5; M.O.: 31, 21
e 16 g dm'3; P: 6, 4 e 3 mg.dm'3; S: 19, 32 e 35

mg.dm'3; K: 1,9, 1,2 e 0,9 cmolc.dm'3; Ca: 22, 9 e
6 cmolc.dm'3; Mg: 15, 6 e 3 cmolc.dm'3; CTC: 60,9,
63,2 e 51,9 cmolc.dm‘°, e V: 64, 26 e 19%. A recomendacao de adubacao de base da cultura de soja,
constituida de fosforo e potassio, foi fundamentada
na fertilidade do solo e para o pleno desenvolvimento e formacao de palhada pela cultura do capim-péde-galinha, foi aplicado nitrogénio em area total na
dose equivalente a 30 kg ha".
Com relacao ao capim-pé-de-galinha, foi utilizado o cultivar “ANSB Pé-de-galinha 5352"; quanto a
soja, foi utilizado o cultivar BRS-133. Adotou-se o
delineamento experimental em blocos ao acaso com
12 tratamentos (niveis de manejo da adubacao) e
trés repetioées. 0s tratamentos experimentais consistiram em diferentes niveis de antecipacao da adubacao da soja, para a cultura do capim-pé-de-galinha, totalizando 12 tratamentos: T1: nenhuma adubacao; T2: adubaoao convencional na soja; T3: 50%
de K, no capim-pé-de-galinha; T4: 100% de K, no
capim-pé-de-galinha; T5: 50% de P, no capim-péde-galinha; T6: 50% de P e K, no capim-pé-de-gali-
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nha; T7: 50% de P e 100 % de K, no capim-pé-degalinha; T8: 100% de P, no capim-pé-de-galinha;
T9: 100% de P e 50% de K, no capim-pé-de-galinha; T10: 100% de P e K, no capim-pé-de-galinha;
T11: 100% de P e K + micronutrientes, no capim-

pé-de-galinha; T12: adubacao foliar com
micronutrientes, no capim-pé-de-galinha. A adubacao total refere-se a adubacao recomendada para a
cultura da soja em sistema de alta tecnologia, pela
rede oficial, levando-se em consideracao a fertilidade do solo e a estimativa de produtividade do cultivar utilizado.
Na Tabela 1 sao apresentados os valores médi-

os observados para a produtividade agricola da soja,
para a qual a analise da variancia nao revelou valores de F significativos para efeito de tratamentos,
indicando que a antecipacao parcial ou total da adu-

bacao fosfatada e potassica da semeadura da soja
para a semeadura do capim-pé-de-galinha, em sua
primeira realizacao, nao interferiram com a produtividade agricola de soja, cultivar BRS-133, instalado
pela primeira vez em sistema de semeadura direta
sobre a palhada do capim Eleusine coracana.
A auséncia de resposta da soja a adubaoao
fosfatada e potassica por ocasiao da semeadura também foi verificado por Kurihara et al. (1998), em
experimentos conduzidos na safra 9_6/97, em trés
solos de alta fertilidade: LATOSSOLO ROXO
distrofico epieutrofico, LATOSSOLO ROXO alico
epieutrofico e LATOSSOLO ROXO eutrofico, onde 0
sistema de semeadura direta vinha sendo adotado
ha trés, sete e doze anos, respectivamente.

Na Tabela 1 sao apresentados os valores médi-

os observados para o peso de mil graos de soja. A
analise da variancia nao revelou valores de F significativos para efeito de tratamentos, indicando que a
antecipacao parcial ou total da adubacao fosfatada

e potassica da semeadura da soja para a semeadura
do capim-pé-de-galinha, em sua primeira realizacao,
nao interferiram com o acumulo de matéria seca pelos
graos em formaoao.
A utilizacao do sistema de semeadura direta,
através da semeadura da soja sobre a palhada do
capim Eleusine coracana (L.) Gaertn., em um
LATOSSOLO AMARELO Distrofico, cultivado dessa forma pela primeira vez, possibilita a obtencao
de média produtividade de matéria seca de capimpé-de-galinha e de média produtividade de graos
de soja.
'
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TABELA 1. Produtividade agricola da soja (P.A.), e peso de
mil graos (P 1000)
Trat
2222
'
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T1 O
T1 1
T12

Eleusine
coracana
00
00
00
00
45
45
45
90
90
90
90

P+00
P+00
P+25
P+50
P+00
P+25
P+50
P+00
P+25
P+50
P+50

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K‘

0992+ oo K‘

$0.3
I

2
00
90
90
90
45
45
45
00
00
00
00
90

P+00
P+50
P+25
P+00
P+50
P+25
P+00
P+50
P+25
P+00
P+00
P+50

Média
P > F
C.V. (%)
1 Adubacao foliar com micronutrientes
2 Nao slgniﬁcativo para analise da variancia.

K
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K1
K
K
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P.A.
(kg ha")

P 1000
(g)

3.354
3.304
3.696
3.479
3.629
3.578
3.527
3.599
3.493
3.403
3.500
3.632

145,89
139,94
146,23
146,26
143,40
144,58
141,31
146,13
142,71
145,92
147,57
142,91

3.516

144,40

n.s.2

n.s.2

4,73

3,23
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B22. Producao de graos de soja no Tocantins:
influencia dos sistemas de semeadura e da populacao de plantas
PEREIRA, M.A.B.3;
RAMOS, P.C. DA‘; SIEBENEICHLER, S.C.2; SANTOS, J.P.2; RICHTER,
‘Bolsista do PIVIC,
LORENCONI, R.;‘; SILVA, J.C.3; VIEIRA, L.M.3; ALMEIDA JUNIOR E‘ patriccia'@uft.edu.br; 2Professores do CAUG/UFT, Cx. Postal 66, CEP 77402-970, Gurupi, T0; 3Estudan-

0.11-;

tes do curso de Agronomia - CAUG/UFT; 4 Eng. Agr. CAUG/UFT.

0 sistema de semeadura em sulco, convencionalmente utilizado, com espacamento e densidade

0.20.20. 0 nitrogénio sera fornecido por meio de
inoculacao de sementes com inoculante

adequada visam o maior rendimento da cultura da

Bradyrhizob/um japonicum.

soja. Neste sistema utiliza-se normalmente o
espacamento de 40 cm entre fileiras e em torno de

0 peso das sementes por 1m2 foi corrigido para
hectare. A determinaoao do numero de vagens por
planta foi obtido através da média da contagem de
duas plantas por parcela.
Na tabela 1 pode -se observar que para o sistema de semeadura a sulco nao ha diferenca significativa na producao de graos quando se utilizou a populacao de plantas de 200, 250, 300 e 400 mil
plantas por ha; para semeadura a lanco nao foi observada diferenca significativa entre as populac6es
de 150, 200, 250 e 350 mil plantas por ha. A populacao com maior producao de graos nos dois sistemas de semeadura foi a de 200 mil plantas por ha,
mas teve uma producao significativamente maior.

15 plantas por metro linear. Este tipo de espacamento

altera a estrutura da planta fazendo com que somente a porcao superior e as laterals do dossel da

planta fiquem expostas a luminosidade e talvez haja
restricao da sua capacidade fotossintética, e conseqiientemente, a produtividade por planta.
A mudanca da populacao de plantas altera a
morfologia de plantas sem, no entanto, interferir no
rendimento de graos. Um dos componentes desta

tolerancia é o mimero de vagens por planta, que
decresce a medida que ha um aumento da densidade de plantas (PEIXOTO, 2000).

0 objetivo geral deste trabalho foi avaliar a producao de graos cultivar BR/ ENG. 314 quando cultivada em seis populacﬁes de plantas e em dois sistemas de semeadura a lanco e sulco.
0 experimento foi instalado no campo experimental da Fazenda Sao Jorge, no municipio de Alvorada-T0, a cultivar utilizada foi a BR/ENG. 314. 0
delineamento experimental utilizado foi blocos
casualizados em esquema fatorial 6X2X2 compreendendo seis popula<;6es (150, 200, 250, 300, 350
e 400.000 plantas/ha.),dois sistemas de semeadura
(lanco e suco), dois sistemas de adubacao (lanoo e
suco), com quatro repeticées.
As parcelas na semeadura a sulco foram constituidas de quatro fileiras de quatro metros e espa<;adas em 0,5 metro, como bordadura foram consideradas as duas fileiras externas e 1,5 metro de cada
extremidade das fileiras centrais uteis, assim de area
util total tinha -se 1 m2.
Aos vinte dias apos a emergéncia foi realizado
o desbaste das plantas de acordo com Rezende et.aI
(1981), deixando-se para a semeadura no sulco 8,

10, 13, 15, 18 e 20 plantas por metro linear e para
semeadura a lanco 60, 80, 100, 120, 140 e 160
plantas por m2 (area util) correspondendo as populac6es de 150 a 400.000 plantas por ha. ja relatadas
anteriormente. A correcao do solo e a adubacao fo-

TABELA 1. Valores médio do rendimento de
graos, sob dols sistemas de semeadura para a cultivar BRS/ENG. 314,
em seis populacﬁes de plantas
Populacao de

Sistema de semeadura

p|8ntaS

150
200
250
300
350
400

2790
3556
2950
3449
2804
3364

Ba
Aa
ABa
Aa
Ba
ABa

2736
3058
2610
2299
2768
2357

ABa
Ab
ABa
Bb
ABa
Bb

Medias seguidas por Ietras distintas minusculas na linha e
maiusculas na coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 0.05 de
signiﬁcancia.

A0 se utilizar 400 mil plantas por ha pode-se
observar uma reducao significativa da produoao de
graos entre a semeadura no sulco e a lanco (Tabela
1). Esta reducao pode ser justificada pelo alto indice
de acamamento observado ao se utilizar o sistema
de semeadura a

lanco e a populacao de 400 mil

ram realizadas de acordo com a analise de solo, que

plantas/ha.
Quando a adubacao foi realizada no sulco (Ta-

fora utilizado 360 gramas da formulacao NPK

bela 2) observou-se que a populacao de 200 mil
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TABELA 2. Valores

médio do rendimento da
graos, sob dois sistemas de adubacao para e seis populacﬁes de plantas.

popu|a950 de
plantas (mil pl. /ha)
150
200
250
300
350
400

T

Sistema de adubacao
T T$u|co
Lango
2541
3588
2848
2539
2835
3070

Bb
Aa
Ba
Bb
Ba
ABa

2986
3026
2713
3210
2738

TABELA 3. Nﬁmero total de vagens por planta

observados, sob dois sistemas de
semeadura, em seis populacﬁes de
plantas.
Populacao de
plantas (mil P|- /ha)

66 ABa

150
200
250
300
350
400

Aa
Ab
Aa
Aa
Aa

2652 Aa

___ Sistema de semeadura
Lanco
Sulco
70
77
62
64
50

ABb
Aa
Ba
Ba
Ca

69 BCa
83 Aa
77 ABa
56 Da

58 CDa
53 Da

Medias seguidas por Ietras distintas minusculas na linha e
maiilsculas na coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 0.05 de
signiﬁcancia.

Medias seguidas por Ietras distintas mlnﬂsculas na linha e
l'TI3i0SCU|8S na coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 0.05 de
signiﬁcancia.

plantas foi a mais produtiva, sendo que as demais
nao diferiram entre si. Para adubacao a lanco nao
foi observada diferenca significativa na produtivida-

TABELA 4. Nﬁmero total de vagens por planta
observados, sob dois sistemas de

adubacao, em seis populacﬁes de
plantas

de entre as populacﬁes de plantas testadas. Para as
populacﬁes de 250, 350 e 400 mil plantas nao foi
observado diferenca significativa no rendimento de

graos em funcao do sistema de adubacao. Nas populacﬁes de 150 e 300 mil plantas observou-se que
a adubacao a lanco contribuiu para um aumento significativo da produoao de graos, ja na populacao de
200 mil plantas a adubacao no sulco apresentou
este efeito.
Convém salientar que a populacao de 200 mil
plantas, que corresponde a dez plantas por metro
linear apresentou a maior produtividade nos dois sistemas de semeadura e no sistema de adubacao no
sulco.(TabeIas 1 e 2).
Para a populacao de 200 e 250 mil plantas nao
foi observado diferenca significativa no mimero de
vagens formadas por planta em ambos os sistemas,
com excecao para a populacao de 200 mil plantas,
a qual apresentou um numero de vagens significativamente maior por planta no sistema de semeadura
a lanco (Tabela 3).

Em geral, as populacées (200 e 250 mil plantas) que apresentaram significativamente maior producao de graos também apresentaram o maior nomero de vagens por planta, no entanto a populacao
de 400 mil plantas por hectare, na semeadura no
sulco, apresentou uma produtividade que nao difere
estatisticamente da mais produtiva (200 mil plantas), mas o namero de vagens por planta foi significativamente inferior a mais produtiva (Tabela 2),

pQpu|a9§0 de

plantas (mil pl. /ha)
150
200
250
300
350
400

T T Sistema de adubacao

$u|¢o
72
73
76
55
61

ABa
ABa
Aa
CDa
BCa

48 Da

Lanco

63
79
77
63
60
54

Bb
Aa
Aa
Ba
Ba
Ba

Medias seguidas por Ietras distintas minusculas na linha e
maitisculas na coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 0.05 de
signiﬁcancia.

podendo-se inferir que a competicao entre as plantas ocasionou uma reducao no namero de vagens
formadas por planta. 0 sistema de adubacao nao
interferiu significativamente no mimero de vagens
produzidas por planta, com excecao para a populacao de 150 mil plantas por hectare onde a adubacao
no sulco aumentou o ndmero de vagens por planta.
Os resutados encontrados neste experimento
nao estao de acordo com os dados encontrados por
Rezende et. al. 2005, nos quais utilizando a cultivar
Doko encontraram que o sistema de semeadura a
lanco aumentou o rendimento de graos.
Com base nestes dados, infere-se que para as
condicoes destes cultivo, a cultivar BR/ENG. 314
nao se adaptou a semeadura a Ianco.
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B23. Stimulate no sistema de producao da soja
VIEIRA, E.L.‘; CASTRO, P.R.C.2; CATO, S.C.3; SILVA, G.P.“. ‘Depto. Fitotecnia, EA/UFBA; 2ESALQlUSP,
Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP, prcastro@esalq.usp.br; 3Bolsista GD/CNPq/ESALOlUSP;
‘Stoller do Brasil Ltda.

0 uso de biorreguladores e bioestimulantes na
agricultura tem mostrado grande potencial no aumento da produtividade, embora sua utilizacao ainda nao seja uma pratica rotineira em culturas que
nao atingiram alto nivel tecnologico. Tratam-se de

compostos organicos nao nutrientes, produzidos na
planta, ou sintéticos, os quais a baixas concentrac6es (10"‘M), promovem, inibem, ou modificam processos fisiologicos e morfologicos do vegetal (Castro & Vieira, 2001).
As citocininas possuem grande capacidade de
promover divisao celular, participando, assim, do

processo de alongamento e diferenciacao celular,
principalmente quando interagem com as auxinas.
0 acido giberélico possui efeito marcante no processo de germinacao de sementes, ativando
enzimas hidroliticas que atuam ativamente no desdobramento das substancias de reserva. As auxinas
possuem acao caracteristica no crescimento celular, agindo diretamente no aumento da plasticidade
da parede celular, conferindo a esta alongamento
irreversivel.
A mistura de dois ou mais biorreguladores e
destes com outras substancias (aminoacidos, nutrientes, vitaminas), é designada de bioestimulante.
Esse produto quimico pode, em funcao da sua composicao, concentracao e proporcao das substancias, incrementar o crescimento e desenvolvimento
vegetal estimulando a divisao celular, diferenciacao
e alongamento das células, podendo também, aumentar a absorcao e a utilizacao de agua e dos nutrientes pelas plantas.
Em funcao disto, o presente trabalho objetivou
avaliar os efeitos do bioestimulante liquido Stimulate®
na germinaoao de sementes, vigor das plantulas e
crescimento radicular da soja; estabelecer concentrac6es do bioestimulante no que se refere a sua
aplicacao via sementes; monitorar e quantificar o
crescimento do sistema radicular das plantas de soja
originadas de sementes pré-tratadas com 0
bioestimulante, em condicﬁes de rizotrons; obser-

var os efeitos do tratamento com Stimulatea em sementes e na produtividade das plantas (Vieira &
Castro, 2001).
0 experimento foi conduzido no Laboratorio de
Fisiologia Vegetal e no Horto Experimental de Botanica, ambos do Departamento de Ciéncias Biologicas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de

Queiroz" da Universidade de Sao Paulo, Piracicaba,

SP. Utilizaram-se sementes de soja da cultivar IAC8-2 e 0 bioestimulante Stimulate®, composto por 0,09

glL de cinetina, 0,05 glL de acido giberélico e 0,05
g/L de acido 4-indol-3-ilbutirico, nas concentracées
de 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10,0 ml de Stimulate®/kg de

sementes e, 6,0 ml de agua destilada por kg de sementes como controle.Com a finalidade de melhor

observar os efeitos do Stimulate@ sobre as sementes, plantulas e plantas, o experimento foi dividido
em trés etapas: 1° etapa — testes de germinacao de
sementes e vigor de plantulas; 2“ etapa — crescimento radicular das plantas em rizotron e 3*’ etapa —
produtividade das plantas.
0 delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, com 6 tratamentos e 4 repeticées, sendo
os dados submetidos a analise de regressao
polinomial.
Concluiu-se que a) a concentracao de 7,0 ml de
StimuIate®lkg de sementes proporcionou a maxima
quantidade de plantulas normals, apresentando um
incremento de 51 ,9% em relacao ao controle; b) 0
valor maximo de massa seca de plantulas de soja foi
registrado na concentracao de 8 ml de Stimulate®l
kg de sementes, superando em 55,3% a concentracao controle; c) a aplicacao do Stimulate“ promoveu
maiores valores no crescimento radicular vertical do
sistema radicular das plantas, especificamente para
as concentracﬁes compreendidas no intervalo de 2,6
a 10,0 mllkg de sementes, sendo que na concentracao de 2,6 ml 0 crescimento radicular vertical a|cancou o maximo valor em relacao ao controle; d) a
producao maxima de 157,4 graos por planta de soja
foi obtida com a concentracao de 10,0 ml de
Stimulate®lkg de sementes, superando em 24,3% o
tratamento controle; e) incremento de 36,9% na
massa seca de graos por planta de soja, em relacao
ao controle, foi registrado na concentracao de 10,0
mllkg de sementes; f) aumentos de 2,0 ml de
StimuIate@lkg de sementes promoveram acréscimos
significativos na producao de graos e de massa seca
de graos, até a concentracao maxima testada nesse
ensaio, que foi de 10,0 ml/kg de sementes.
Trabalhos recentes utilizando-se plantas-teste de
tomateiro ‘Micro-Tom’ demonstraram interacao entre os trés componentes do Stimulate‘? Também,
verificou-se que a presenca de acido 4-indol-3ilbutirico (IBA) mostrou-se sempre eficiente na for-
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macao e no desenvolvimento radicular. lsso explica
o rapido incremento da arquitetura do sistema
radicular e o consequente aumento na absorcao de
agua e sais minerais, substratos para os processos
metabolicos e a viabilizacao otimizada do ciclo
vegetativo e reprodutivo da planta.

Milléo (2003) verificou a eficiéncia agronomica
do Stimulate“ para a cultura da soja em condicées
de campo. Aplicado através de tratamento de sementes mostrou maior velocidade de emergencia e
maior nL'1mero de sementes germinadas. Verificouse aumento no mimero de vagens e na massa de
1000 graos, nas plantas tratadas com StimuIate®.
0 bioestimulante proporcionou aumento significativo na producao de soja ’Codetec 206’.

83
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B24. Respostas de cultivares de soja ao termofotoperiodo
FARIAS, J.R.B.‘; NEUMAIER, N.‘; SINCLAIR, T.R.2; NEPOMUCENO, A.L.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal
231, CEP 86001-970, Londrina, PR, jrenato@cnpso.embrapa.br; ZUSDA-ARS, Agronomy Physiology

Laboratory, University of Florida.

A expansao da soja para a Regiao Centro-Nor-

fluenciadas pelo fotoperiodo. Essa equacao descreveu bem a resposta nao linear das cultivares ao
fotoperiodo. As cultivares apresentaram consideracam o retardamento do florescimento, mas o com- veis diferencas nos seus coeficientes, obtidos no
ponente exato na descricao do desenvolvimento de componente do modelo referente ao fotoperiodo.
cultivares comerciais em resposta a temperatura e
Embora tenha havido diferencas, entre cultivaao fotoperiodo ainda nao foi esclarecido. Este estu- res, na temperatura acumulada requerida para a
do foi desenvolvido para explicar a sensibilidade das emergencia das plantulas, essas diferencas nao se
cultivares com PJL a temperatura e ao fotoperiodo, mostraram associadas com a caracteristica PJL. Sino que se refere a emergencia, a taxa de apareci- milarmente, houve diferencas entre cultivares na taxa
mento de folhas e ao florescimento.
de aparecimento de folhas mas essas diferencas nao
Na Embrapa soja, em Londrina, PR, oito cultiva- estavam, obrigatoriamente, associadas a caracterisres de soja foram semeadas semanalmente por 54 tica PJL.
semanas consecutivas, em casa de vegetacao coA duracao até o florescimento mostrou ser sigberta com plastico (polietileno de baixa densidade), nificativamente mais longa para as tres cultivares
de tal forma que as plantas desenvolveram-se sob com o PJL, quando comparadas com as outras culdiferentes regimes de fotoperiodo (de 10h e 34 min tivares. Foram ajustadas equac6es e propostos moa 13h e 25 min) e de temperatura (de 17,5°C a delos para as diferentes cultivares avaliadas.
35.5°C). As cultivares foram escolhldas de acordo
Na Figura 1 é apresentada a taxa de desenvolvicom o suas caracteristicas de florescimento: Parana mento rumo ao florescimento (TDRF), para a culti(cultivar precoce com comportamento de periodo var convencional BR 15 —Mato Grosso e para a culjuvenil Iongo - PJL); OCEPAR 8 (cultivar semi-preco- tivar com periodo juvenil Iongo BR 27 - Cariri, ambas
ce com comportamento de PJL); OCEPAR 9 (culti- cultivares tardias. Verifica-se um decréscimo da TDRF
var semi-tardia com comportamento caracteristico com o aumento do comprimento do periodo luminode PJL); Paranagoiana (cultivar tardia com compor- so (fotoperiodo), o que era esperado para plantas
tamento caracteristico de PJL); IAS-5 (cultivar pre- de dia curto. Entretanto, as respostas das cultivares
coce com comportamento tradicional); Bragg (culti- foram diferentes. Em cultivares convencionais, como
var precoce com comportamento tradicional); BR 27
— Cariri (cultivar tardia com comportamento carac0.040
'1
1
1
deste do Brasil foi possivel pela introducao dos genes
de periodo juvenil Iongo (PJL). Esses genes provo-

teristico de PJL); e BR 15 — Mato Grosso (cultivar

tardia com comportamento tradicional). Foram feitas duas irrigacﬁes diarias a fim de garantir condic6es otimas de disponibilidade hidrica as plantas.
Pesquisas anteriores indicaram que a resposta
da soja a temperatura é aproximadamente linear. Para
a descricao do periodo semeadura-emergencia, um
modelo linear, como funcao da temperatura, foi ajustado aos dados. Nessa fase, a resposta de todas as
cultivares a temperatura foi essencialmente a mesma. A temperatura base, na qual nao houve emergéncia foi de 7° C. A temperatura acumulada para
emergencia foi 65° C. Especificamente para o
florescimento, o modelo linear de plat6 de Grimm et
al. (1993) mostrou-se adequado, para as cultivares

testadas, com uma resposta de temperatura de saturacao em 25,8° C. Um modelo exponencial
(Sinclair et al., 1991) foi testado para a estimativa
das variacﬁes nas datas de florescimento sendo in-
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FIG. 1. Avaliacao da Equacao 1 llld f(T)] = FR ax * [1 explc * (P-Pc))] na definicao da taxa de dasenvolvimento rumo ao florescimento (FR) para a cultivar convencional BR 15 — Mato Grosso e para a
cultivar com periodo juvenil Iongo BR 27 - Cariri,
plotando-se 1l[d*f(T)] contra o fotoperiodo mé-

dio, onde d=ndmero de dias entre semeadura e
floracao; f(T) =ajuste em funcao da temperatura;

c=constante; P=fotoperiodo e P =fotoperiodo
critico. Embrapa Soja, Londrina, 2005.
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a BR 15 - Mato Grosso, o decréscimo da TDRF foi
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r

1

I

1

1

maior quanto maior o fotoperiodo. Por outro lado,
O

cultivares com periodo juvenil Iongo, como a BR 27
- Cariri, apresentaram um decréscimo da TDRF qua-

se que linear, em funcao do aumento do fotoperiodo.
De forma esperada, a duracao do periodo entre
a semeadura e o florescimento afetou sensivelmente a altura final das plantas (Figura 2). 0 atraso da
floraoao permitiu a producao de maior ntimero de
nos (Figura 3), em funcao da maior soma térmica, e
conseqiientemente a altura das plantas foi aumentada. Uma relacao linear foi encontrada para todas
as cultivares entre altura de planta e dias para florescer (Figura 2).
Os modelos propostos permitem estimar a
floracao de cultivares de soja a partir de dados de
temperatura e de fotoperiodo. O comprimento do
dia que teoricamente inibe o desenvolvimento rumo
ao florescimento foi maior em cultivares com PJL
em comparacao com cultivares tradicionais.
A sensibilidade das tres cultivares com PJL a
temperatura e ao fotoperiodo nao foi diferente das
outras cultivares. A caracteristica que diferiu, para
as cultivares com PJL, foi uma taxa maxima de desenvolvimento rumo ao florescimento muito menor
do que a encontrada nas outras cultivares. O progresso rumo ao florescimento nas cultivares com
PJL foi simplesmente muito mais lento do que nas
outras cultivares.
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B25. Analise de expressao por PCR em tempo real e

clonagem de genes induzidos sob condicﬁes de seca,
em duas cultivares de soja, Glycine max (L.) Merrill
STOLF, R121”; MEDRI, M.E.‘; FARIAS, J.R.B.3; BINNECK, E.°; LEMOS, N.G.; BENEVENTI, M.A."2; MARIN,
S.R.R.3; SILVEIRA, C.A.“; BROGIN, R.L."; YAMANAKA, N.S; LEMOS, E.G.M.2; NEPOMUCENO, A.L.3.
‘Universidade Estadual de Londrina, Depto de Biologia Animal e Vegetal, Rod. Celso Garcia Cid, PR 445,
km 380, Cx. Postal 6001, CEP 86051-990, Campus Universitario, stoIf@cnpso.embrapa.br; 2Universidade Estadual PaulistalJaboticabaI; 3Embrapa Soja; ‘Embrapa Rondénia; 5Japan International Research Center
for Agriculture Science (JIRCAS).
Um grande ndmero de genes sao ativados e
outros reprimidos, sob condic6es de seca (Shinozaki
e Yamaguchi-Shinozaki, 1996). 0 controle dessa
ativacaolrepressao ocorre em diferentes niveis, que
vao desde o momento da percepcao do estresse,
até a geracao de uma proteinalenzima biologicamente
ativa. Um dos grandes objetivos da comunidade cientifica é determinar como as plantas percebem o
déficit hidrico e processam esta informacao para alterar a expressao génica (Stockinger et al., 1997).
Um importante avanco nesse sentido foi a identificacao de um elemento cis-atuante denominado DRE
(Dehadration Responsive Element), que tem uma
funcao importante na expressao de genes de resposta a desidratacao em Arabidospis thaliana
(Yamaguchi-Shinozaki e Shinozaki, 1994; Jiang et
al., 1996; Liu et al., 1998). Esse elemento tem uma
seqiiéncia de cinco pares de bases (CCGAC), denominada de C-repeat (Baker et al., 1994) e, esta presente em uma ou mtiltiplas copias na regiao promotora de muitos genes de plantas, relacionados com
resposta a desidratacao (Yamaguchi-Shinozaki e
Shinozaki, 1994).
0s objetivos deste trabalho foram estudar os niveis de expressao de um provavel fator de transcricao DREB, de soja (GmDREB) e isola-Io em genotipos
brasileiros. Avaliar a expressao, em soja, dos genes
GmGaIactinol, GmP|P1, GmEt e defensina, regulados positivamente pela proteina DREB em Arabidopsis
thaliana, em duas cultivares de soja, contrastante
em resposta a deficiéncia hidricaMGlBR-46 (Conquista) e BR-16, durante periodos déficit hidrico.
0 experimento foi montado em camara climatizada, com temperatura de 28°C e umidade relativa
do ar de 60%, em que os periodos de exposicao das
folhas e raizes a estas condic6es foram: 0, 1, 3 e
5h. Foi construida uma arvore filogenética com seqiiéncias de proteinas da familia DREB em
Arabidopsis thaliana disponiveis no GenBank, desses fatores de transcricao. 0 alinhamento das seqijéncias do dominio AP2 (dominio este que se liga
a regiao DRE) de A. thaliana permitiu verificar que o
gene GmDREB é similar ao gene AtRAP2.1, que se

encontra proximo as familias AtDREB1 e AIDREB2.
Para obtencao do gene GmDREB da cultivar Conquista, foram desenhados primers para a regiao
codante do gene, obtido no GenBank pelo mjimero
do acesso AF514908.1. 0 fragmento amplificado
foi clonado, seqiienciado e a seqiiéncia obtida foi
alinhada com a seqijéncia original disponivel no
GenBank, obtendo 100% de similaridade.
A analise de expressao via PCR em Tempo Real
(RT-PCR) permitiu verificar que 0 gene GmDREB teve
o nivel de expressao aumentado tanto nas folhas
quanto nas raizes de ambas as cultivares, porém em
periodos diferentes de déficit hidrico. Diferencas também foram observadas na expressao dos outros

genes estudados nas condicﬁes deste trabalho. 0
gene defensina foi diferencialmente expresso nas
raizes das plantas da cultivar Conquista. 0 gene
GmGaIactinol apresentou aumento de expressao,
tanto nas folhas quanto nas raizes, de ambas as
cultivares. Para o gene GmPlP1 so nao houve diferenca de expressao nas raizes das plantas da cultivar BR-16 e o gene GmEt foi diferencialmente expresso nas raizes das plantas da cultivar Conquista
(Figura 1).
A identificacao de genes com expressao diferencial em genotipos tolerantes e sensiveis durante
situac6es de estresse pode permitir o desenvolvimento de estratégias moleculares, que auxiliam na
criacao de plantas geneticamente modificadas mais
tolerantes a seca.
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FIG. 1. Nivel de expressao do gene GmDREB, em folhas (a) e raizes lb) de Glycine max (L.) Merrill, submetida a
diferentes periodos de déficit hidrico.

LIU, 0.; KASUGA, M.; SAKUMA, Y.; ABE, H.;
MIURA, S.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K. E
SHINOZAKI, K. Two transcription factors, DREB1
and DREB2, with na EREBP/AP2 DNA binding domain
separate two cellular signal transduction pathways
in drought- and low-temperature-responsive gene
expression, respectively, in Arabidopsis. Plant Cell.
10:1391-1406, 1998.
SHINOZAKI, K.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.
Molecular responses to drought and cold stress. Curr.
Opin. Plant Biol. 7:161-167, 1996.

STOCKINGER, E. J.; GILMOUR, S. J.;
THOMASHOW, M. F. Arabidopsis thaliana CBF1
encodes na AP2 domain-containing transcriptional
activator that binds to the C-repeat/DRE, a cis-acting
DNA regulatory element that stimulates transcription
in response to low tremperature and water deficit.
Proc NatIAcad Sci USA. 9421035-1040, 1997..
YAMAGUCHI-SHINOZAKI E SHINOZAK, K. A novel
cis-acting element in na Arabidopsis gene is involved
in responsiveness to drought, low-temperature, or
high-salt stress. The Plant Cell. 6:251-264, 1994.
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B26. Morfo-anatomia de dois genétipos de soja [Glycine max (L.)

Merrill], durante o déficit hidrico
STOLF, R."2"‘; MEDRI, M.E.‘; BOEGER, M.R.3; NEUMAIER, N.“; FARIAS, J.R.B.“; MARIN, S.R.R.“; SILVEIRA,
C.A.‘; BROGIN, R.L.5; OLIVEIRA, M.C.N. DE‘; NEPOMUCENO, A.L."'. ‘Universidade Estadual de Londrina,
Depto de Biologia Animal e Vegetal, Rod. Celso Garica Cid, PR 445, km 380, Cx. Postal 6001, CEP
86051-990, Campus Universitario, stolf@cnpso.embrapa.br; 2Universidade Estadual Paulista/Jaboticabal;
“Universidade Federal do Parana; ‘Embrapa Soja; 5Embrapa Rond6nia.

As plantas respondem as variacoes no conteu
do de agua no solo através de ajustes morfolégicos,
anatémicos, fisiologicos, bioquimicos e moleculares
(Vasellati et al., 2001 e Wang et al., 2003). O déficit hidrico é uma condicao comum a producao de
muitas culturas, podendo apresentar um impacto
negativo substancial no crescimento e desenvolvimento das plantas (Lecoeur e Sinclair, 1996), provocando altera<;6es no comportamento vegetal, cuja
irreversibilidade vai depender do genotipo, da duracao e da severidade do estresse e do estadio de
desenvolvimento da planta (Santos e Carlesso,
1998).
Aspectos morfo-anatomicos como cuticula espessa, maior numero de camadas de parénquima
paligadico, pubescéncia e:enrolamento das folhas
podem diminuir a superficie exposta (Richards,
1996), o que contribui para menor evapotranspiracao
e menor risco de fotoinibicao: A espessura total foliar
é parcialmente determinada pela espessura do
parénquima palicadico de folhas mais espessas que
parecem ser mais eficientes no uso de agua, do que
folhas mais finas (Boeger e Wisniewski, 2002). Além
disso, folhas espessas podem estar relacionadas ao
estresse hidrico (Turner, 1994) e maior tolerancia a
seca (Groom e Lamont, 1997).
Através de analises qualitativas e quantitativas
das caracteristicas morfo-anatémicas de plantas de
duas cultivares de soja, MG/BR-46 (Conquista) e BR16, tolerante e sensivel a seca, respectivamente,
submetidas a periodos de déficit hidrico moderado,
objetivou-se verificar se ha estratégias diferentes para
tolerar ou nao a falta de agua. 0 experimento foi
montado em casa-de-vegetacao e os periodos de
estresses coincidiram com os estadios de desenvolvimento R2 e R2 da soja. Em R2 as plantas ficaram
submetidas ao estresse por 30 dias e em R7 por 45
dias. 0 comprimento total das plantas da cultivar
Conquista foi maior do que as plantas da cultivar
BR-16 (Tabela 1) e a massa seca de legumes foi,
consideravelmente afetada nas plantas submetidas
a seca, 0 que pode estar relacionado com a baixa
produtividade das plantas desta cultivar.
Também houve uma reducao da razao cortexl
cilindro central nas plantas da cultivar BR-16 sub-

TABELA 1. Comprimento da raiz, parte aérea e
planta inteira de soja, Glycine max
(L.) Merrill, durante periodos de déficit hidrico.
Tratamentos
Conquista (C30)
Conquista (T30)
Conquista (C45)
Conquista (T45)
BR-16 (C30)
BR-16 (T30)
BR-16 (C45)
BR-16 (T45)

*

*

TCToTnprTmento (cm)
Raiz
Parte aérea
Total

35,65 ns
38,25
41,2 ns
36,4
36,85 ns
37,95
38,8 ns
35,2

179,4A
147,7B
168,1 a
131,1 b
131,7 ns
118,6
111,6 ns
112,8

2

215,05 A
185,95 B
199,3 a
167,5 b
168,55 ns
156,55
150,4 ns
148,0

metidas ao déficit hidrico por 30 dias. 'A espessura
dos foliolos analisada por microscopia foténica, nao
foi alterada em nenhuma das cultivares submetidas
ao déficit hidrico. 0s estématos estao distribuidos
nas duas faces da epiderme, o que aumenta a capacidade de atingir niveis elevados de assimilacao de
carbono (Figura 1).
No sistema radicial das plantas das duas cultivares foi observado que o xilema possui variacﬁes

I
I

FIG. 1. Eletromicrografia eletronica de varredura da face
inferior da epiderme de soja, Glycine max (L.)
Merrill, evidenciando os estématos.
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no ndmero de arestas, havendo raizes com
estruturacao triarca, tetrarca e pentarca. Apesar
de diferencas em alguns parametros, nao foi obser-

vado melhor desempenho das plantas da cultivar
Conquista em relacao as plantas da cultivar BR-16
em relaoac as modificacﬁes morfologicas e
anatémicas. As diferencas observadas entre as duas
cultivares, em termos de tolerancia a seca, devem
estar mais relacionadas a mecanismos fisiologicos e
metabolicos. Além disso, como 0 periodo de aplicacac do estresse foi no estadio reprodutivo R2 e R2,
fase em que as estruturas celulares ja estao formadas, pode ser desvantajoso energeticamente, a modificacao destas estruturas ja que a espécie possui
ciclo curto de vida.
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B27. Efeito de coberturas de inverno e da rotacao de cultura na
emergencia de plantulas, na incidéncia de podrid6es radiculares

e no rendimento de graos de soja
REIS, E.M.‘; ZANATTA, T.‘-2; BRUSTOLIN, R."2; SEGALIN, M.‘. ‘Universidade de Passo Fundo, Cx. Postal
611, CEP 99001-970, Passo Fundo-RS; 2Bolsista do CNPq.

Em experimento conduzido na area experimental da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria da Universidade de Passo Fundo, tendo iniciado na safra 2000/01, procura-se avaliar o efeito
de coberturas de inverno, do pousic e da rotacao
de culturas de verao na emergencia de plantulas,
na incidéncia de pcdrid6es radiculares e no rendimento de graos de soja. O experimento é conduzido em uma area de100 x 80 metros de largura. As
culturas de inverno, aveia, ervilhaca, azevém, nabo
forrageiro, trigo, e o pousic, foram estabelecidos
em faixas de 8,3 x 80 m de comprimento, mantendo quatro repeticﬁes. 0 manejo destas culturas é
feito no sistema de rotacao, sendo que, nabo
fcrrageiro participa da rotacao apenas com ervilhaca
e, as demais gramineas alternam-se entre si. A soja
é semeada no sentido transversal das culturas de
inverno, em faixas de 100 x 16 m de largura, man-

tendo um tratamento de monocultura isojao), um
tratamento de dois cultivos sucessivos de soja no

Para cada rotacao (soja x milho) é avaliado a emergencia de plantula no estadio V5, a incidéncia de
podrid6es radiculares no estadio R8 e, a
quantificacao do rendimento de graos. Na safra de
soja 2004/05, nao houve efeito das culturas de
inverno e das rotac6es soja x milho na emergencia
de plantulas. Considera-se que o solo da area experimental é supressivo as doencas de plantulas.
Ouanto a incidéncia de podridﬁes radiculares houve efeitos significativos para as rctacﬁes soja x
milho: sojao 55,6%,soja1 36,5% e, soja2 15,1%.
Em relacao ac rendimento de graos cs tratamentos
sojao (1963,9 Kglha) e soja,(1936,6 Kglha) nao
diferiram entre si, porém o tratamento soja2 (2161,6
Kglha) diferiu dos anteriores. Estando o experimento
na quinta safra de verao ainda nao detectou-se o
efeito da supressividade do solo sobre as podrid6es radiculares, apenas o efeito da rotacao soja x
milho. Costamilan et al. (1999), quantificou que os
restos culturais da soja requerem um periodo de 27

verao seguido de um cultivo de milho (Soja,) e,

meses para a sua completa decomposicao, por issc

outro no qual é cultivado dois anos de soja apos
dois cultivos sucessivos de milho no verao (Soja2).

o tratamento soja2 deve ter proporcionado o maior
rendimento de graos.
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B28. Elementos circunstanciais para producao de graos em areas de
mata densa alterada da Amazénia
GAUDENCIO, C. DE A.. Engenheiro Agrénomo, ex-Embrapa, Rua Belo Horizonte, 804-1501, CEP 86020060, Londrina, PR, cels0@garoa.net

O ambiente amazénico necessita de fundamentos especiais na forma de sua ocupacao e no desenvolvimento de sistemas rurais.
Pela sua complexidade, devem ser eleitos elementos circunstanciais para o desenvolvimento de
modelos teoricos que, apos estudo apurado, podem
levar do circunstancial para o plausivel.
Dai é licito perseguir esse intento, pois é essa
luz que pode evitar desequilibrio ambiental.

de corredores de ligaoao das diferentes matas em
recuperacao (Figura1).

A area de mata a ser restituida deve obedecer
as leis ambientais proprias para a regiao, bem como
as de preservacao permanente.
E importante a esquematizacao técnica de ocu-

pacao e desenvolvimento de atividades rurais, em
areas de matas alteradas ou também de campos cu
cerrados ocorrentes na regiac. Através do manejo

O primeiro elemento é 0 conhecimento de como

correto desses ambientes, sera evitado o avanco
migratorio para areas de floresta densa intacta de
A ocupacao nao pode ser desordenada. Os pro- conseqiiéncias imprevisiveis.
prietarios rurais da regiao devem ser orientados pela
As demarcacées de areas com maior capacidaracionalidade no desenvolvimento da atividade de para producao de graos constituem no primeiro
agropecuaria. A tecnologia deve ter embasamento desafio.
advindo da pesquisa.
I
Casc ocorra, dentro da area em questao, mata
O primeiro modelo é circunstancial, pois trata densa intocada, deve ser objeto de avaliacao do esda matriz geral, que da o contorno da atividade rural tado de maturidade. Caso tenha alcancado climax
ao ambiente produtivo. A relacao harmoniosa desse produtivo, podera ser explorada comercialmente,
contesto constitui o primeiro passo para a através de projeto florestal que perpetue a mesma
viabilizacao.
como recurso natural e ambiental renovavel.
Sac inumeros os sistemas a serem adotados,
Nas demais areas, serao desenvolvidas atividanum ambiente tao complexo, mas este trabalho tra- des ruralistas.
ta de desenvolver a matriz geral.
O sistema rural, dificilmente, podera ser outro
Nessa ccnjuntura, a mata densa alterada, em do que o sistema misto lavoura-pastagem, uma vaparte, sera destinada a uma restituicao de modo riante da tipica integracao agropecuaria.
natural ou por projetos de reflcrestamento.
O sistema misto de lavoura e pastagem, consisA locacao da mata nao pode ser isolada, mas te na alternancia dessas duas atividades em uma
entremeada com atividades rurais, e com a previsao mesma area, no correr do tempo. 0 sistema precoé constituido 0 ambiente natural.

Campo C

M

Campo A

FIG. 1. Esquematizacao de uso do solo na Amazonia.
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niza a complementacac de efeitos das adubacées
efetuadas nas culturas comerciais anuais e das
gramineas perenes, utilizadas como pastagem, sobre os componentes fisico-quimico e biologico do
solo.
A construcao equilibrada da fertilidade do solo
é fundamental para o sucesso das culturas de graos
e de espécies forrageiras.
0 sistema de producao vegetal é que dara o
suporte sobre as caracteristicas fisicas e biologicas

do solo. 0 sucesso do empreendimento depende da
melhoria do ambiente em que a atividade for
estabelecida para fins agropecuarios.
Outros sistemas podem ser usados, isoladamente ou integrados ac sistema agora posto, para diversificar a economia regional.
A constituicao consiste em planejar o sistema
misto de lavoura e pastagem como o sugerido na
Tabela 1 e aplicado sobre a esquematizacao de uso
do solo apresentado na Fig. 1.

TABELA 1. Sistema misto de lavoura-pastagem integrado a mata densa alterada da Amazénia
Campo Talhao
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Pastagem= 67 % ,
. .
Prlmeira cultura: Soja= 17 %; Arr0z= 8_ % e Mi|ho= 8 %
Segundo cultivo: Brachiaria= 17 %; Milheto= 8 % e Guandu.= 8 %
Obs. A soja pode ser substitulda por outra cultura e 0 Guandu pode ser substituldo por outra cobertura verde.
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B29. Sistema misto lavoura e pastagem: acompanhamento
fisico-quimico, em Estancia Lagoa Serena, Sertaneja, PR
GAUDENCIO, C. DE A.‘; SFREDO, G.J.2; ABREO RODRIGUEZ, J.E.3. ‘Rua Belo Horizonte, 804-1501, CEP
86020-060, Londrina, PR, celso@garoa.net; 2Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina,
PR; 3Guara, Rua Para, 1500, Sala 802, CEP 86020-400, Londrina, PR.
O Solo Latossolo Vermelho-Escuro distréficc,
textura média, argila de baixa atividade, com limitacao de fosforo (EMBRAPA, 1984) esta situado na
Regiao de Florestas e Campos Meridionais, no Planalto Meridional do Brasil, com clima Cfa de inverno
moderadamente seco. Solos com essas caracteristicas, com teor de argila de 12% a 40%, estao distribuidos nos Estados do Parana, de S50 Paulo e do
Mato Grosso do Sul. Quando esse ambiente é usado
por varios anos com monocultura de soja, tem apresentado degradac6es fisicas e baixa capacidade de
troca de cations, resultando em decréscimo na capacidade produtiva de lavouras. Sao mais usados
com pastagem, apresentando baixa capacidade de
suporte, devido as limitacﬁes quimicas do solo, em
especial o fosforo.
O objetivo deste trabalho foi testar modelo de
producao vegetal que preserve a condicao fisica e
promova reposicao quimica do solo, viabilize a semeadura direta e ctimize c rendimento da soja, da
pastagem perene e de outros produtos agricolas,
promovendo a adocao de sistema misto da lavoura
e do pasto. 0 local escolhidc foi a Estancia Lagoa
Serena, Paranagi, Sertaneja, PR, em Latossolo Vermelho-Escuro distrofico, textura média, de abrangéncia em diferentes estados brasileiros (EMBRAPA,
1984). A propriedade escolhida foi ccupada anteriormente com lavouras anuais, por varios anos, implantadas apos o preparo do solo continuo. O sistema misto lavoura e pastagem, foi o escolhido. As
atividades foram distribuidas em seis piquetes. O
sistema preconizava a complementacao de efeitos
das adubac6es efetuadas nas culturas anuais e das
gramineas perenes sobre 0 componente fisico-quimico do solo. As culturas para graos foram soja, milho
e milho safrinha e as espécies forrageiras perenes
Brachiaria brlzan the cv.Marandu e Panicum maximum,
cv.Tanzania 1. Os pastos foram pastejados com gado
bovino, em especial com novilhos selecionados para
reprodutores. A aveia e o milheto tiveram como principal destino a cobertura verde do solo, para permitir a implantacao das culturas anuais, na pratica dependentes da semeadura direta, e nao como fonte
forrageira na integracao agropecuaria. Dessa forma,
o sistema usado foi misto de lavoura e de pastagem, associada com o tempo, da viabilizacao de
implantacao das lavouras em semeadura direta. Tanto

o uso do sistema misto como da fertilizacao, constituiram em método de recuperacao da capacidade
produtiva do solo, usando-se da associacao de agentes biologicos (espécies vegetais) e quimicos (adubac6es). Assim, a calagem e as adubacﬁes usadas
foram diferentes nos piquetes de pastagens, sendo,
para uma determinada cultura anual num determinado ano, as mesmas. Dentro dessa metodologia, a
semeadura direta foi usada como pratica suplementar para dar durabilidade as atividades agricolas, do
ponto de vista quer fisico (estruturacao) quer quimico (reciclagem de nutrientes) do solo. As amostragens
de solo foram efetuadas no més de maio. As amostragens para determinacﬁes quimicas e de penetr6metro foram efetuadas em seis sub-amostras, para
constituir uma amostra, em volta do ponto fixo considerado. Foram coletadas amostras compostas nas
diferentes areas para embasar as adubac6es dos diferentes cultivos. As adubacﬁes foram acordadas
segundo a disponibilidade do proprietario.
As determinacﬁes quimicas foram: P, K, saturacac de bases (V%), CTC, Hf +Al*3 e C.
A conducao de areas com pecuaria, também
exige manejo racional da fertilidade do solo, para
que se possa obter a maxima producao pecuaria.
Dessa forma, a utilizacao de fertilizantes, na conduoao de lavouras anuais, em sistemas em rotacao
com pastagem, pode ser a melhor forma para a recomposicao quimica dos solos destinados a espécies forrageiras para a producao de pecuaria. Amostras de solo efetuadas em 1996 apresentaram teor
médio de P, mas com declinio para muito baixo, em
2000. 0 piquete 4 recebeu somente calagem, em
1994 (2 t) e 1995 (1 t) e apos foi implantada B.
brizantha. Em 1994, os dados iniciais indicaram teor
alto de P, mas a soma de bases estava muito baixa.
O teor de P decresceu, até 1999. Convém salientar
que, em 1997, isto é, com dois anos sob pastagem,
o teor de P era baixo. 0 mesmo aconteceu para
saturacao de bases, em 1999 e 2000, com declinio
de K e Ca, enquanto o Mg manteve-se inalterado.
Nos piquetes 5 e 6, com rotacao de lavouras anuais
desde 1994/95, os niveis de P foram adequados,
até 1999, havendo decréscimo desse elemento, em
2000. O K manteve-se em nivel médio no piquete 5
e alto no 6. A saturacao de bases apresentou declinio,
a partir de 1997, em ambos os piquetes, mas o
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2. em solo com cerca de 30 % de argila, com limi-

declinio de Ca somente foi observado no piquete 5
com baixo teor de argila. Os dados mostram que no
piquete 5, com 12 % de argila, sob cultivo de culturas anuais, o solo apresentou os menores teores de

tacao quimica: a)a recuperacao da agregacao do
solo necessita de quatro anos de pastagem; b) o
efeito residual do P adicionado antes da renovacao da pastagem é de dois anos; c) o sistema
deve ser de, no minimo, quatro anos com pastagem para recuperacao fisica e adubacao de dois
em dois anos com P e de quatro anos consecutivos de cultivos anuais .
3. em solo com cerca de 40% de argila, com Iimitacao fisica: conduzir com cultivos anuais por quatro anos, em rotacao de culturas e implantadas
em semeadura direta, com nova calagem no terceiro ano.
Essas recomendaoées sugerem, do ponto de
vista pratico, a constituicao de dois sistemas mistos
de lavoura e pastagem, o primeiro com quatro anos
de lavoura e quatro de pastagem e (Tabela.1) o segundo com quatro anos de lavoura e quatro e seis
anos de pastagem (Tabela.2).

C nas profundidades de 2,5-5 cm (4,3), 5-10 cm (4,3)

e 10-20 cm (3,7), o que pode explicar o decréscimo
do percentual de agregados estaveis em agua do
solo, principalmente na profundidade de 10-20 cm.
Nesse tipo de solo, degradado pelo preparo para
as culturas anuais e recuperados sob diferentes sistemas de uso, é possivel compor as consideracées
finais:
1. em solo com cerca de 15 % de argila, sem limitacao quimica: a)o uso de pastagem proporciona
melhoria nas aptid6es fisicas mas, a partir do
quarto ano, ha decréscimo dos niveis de fertilidade; b) o sistema misto deve ser de quatro anos
de pastagem, para recuperacao fisica, e tres anos
com cultivos anuais, para recomposicao quimica
do solo.
T

TABELA 1. Sistema misto de lavoura e de pastagem com oito piquetes para solos de textura média
Sistema com 50% de lavoura e 50% de pastagem.
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TABELA 2. Sistema misto de pastagem e de lavoura com 10 piquetes para solos de textura média.
Sistema com 60% de pastagem e 40% de lavoura.

P‘ique t e

1

2

3

4

- --

Ano
5

0'U

0'01
lTT'U
0'U'U'U'U
.'U'U'U'U$

6

7.

8

T

9

10

P
Sla Slm MP P
Sla Sla Slm MP P
Sla Sla Slm MP
P
Sl a Sla Slm
P
P
P
P
Sla Sla
P Sla
P
.'U‘U
P
P
P

0'U'U
0'U'U
-_\

(D£OCD\|O30'I->OJl\7—\

0'U'U

'U"U

211

12213

14

P

15

16

17

Sla Slm

P
P

'U'U'U

MP

"U

'U'U'U'U

P
Slm MP
Sla Slm MP
Sla Sla Slm
Sla Sla
P
P Sla
P
P
P
P

Sla
P

Sla
Sla

P

P

P
'U'O'U'U'U$
P
MP P
Slm MP 'U'U'U'U
Sla Slm MP
Sla Sla Slm § _U'u'o'u1:|
'U'U'U'U'U

Obsen/acoes das duas Tabelas: Lavouras: S/a= Sojal aveia preta; Slm= SojalMilheto e MP= Milho consorciado com Paslagem
(Sistema Barreirao); Aveia preta apos soja pode ser substitulda por milheto conforme a regiao; Milheto apos soja pode ser substituido
por aveia preta conforme a regiao; A soja apos pastagem deve ser inoculada: Proceder analise do solo a cada dois anos na area com
pastagem
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B30. FPSoja - Fatores de producao da soja, em um ambiente virtual
SILVA, L.0.2; RODOVALHO, R.S.2; NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEl2R0, P.M.F.0.Z; PIMENTA, C.B.2;
NUNES SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘; SOUZA, P.I.M.3; GUIMARAES, L.B.2; ABUD, 8.3; MOREIRA,
C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“; PEREIRA, R.G.‘. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO;
ZAGENCIARURAL, Goiania, GO; 3Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; “Embrapa Soja, Londrina, PR.

das telas operacionais, além de divulgar o programa
e seus criadores
Telas de consultas:
Para filtrar as cultivares no banco de dados, sao
realizadas consultas através dos fatores de producao cultivar, época e regiao. A tela para "Consulta
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tivar" na barra de atalhos da tela principal, ilustraoao 1. E necessario apenas selecionar a cultivar desejada no campo que imediatamente a tela mostra
algumas infcrmacées rapidas, como o ciclo, época
de plantio e a regiao recomendada. Para maiores
informa<;6es clica-se no botao ”Mais detalhes".

.lf4ll[l1¥U'!\

Convénio Goias expandindo fronteiras
Eﬁrlkulta por cultivar

E

Cultivar a ser cc|r'|au1tada " — "

O conhecimento dos fatores de producac envolvidos no potencial de produtividade da cultura da
soja é de fundamental importancia para o planejamento da exploracao racional e auto-sustentavel.
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Construir um programa que permite obter informac6es das tecnologias geradas pelo Convénio Cerrados, através de alguns fatores de producao, em
um ambiente virtual.

Material e métodos
Telas operacionais:
Na tela principal do FPSoja, ilustracao 1, possui uma barra de bot6es onde permite acessar a tog--.1,-15¢
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Na ilustracac 3 mostra a tela de "Consulta por
época” que é acionada pelo botao "Epoca de plantio”
da tela principal. Para realizar a consulta é necessario
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Ilustracao 1 - Tela principal.
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llustracao 2 - Consulta de cultivar.
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llustracao 3 - Consulta por época.
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selecionar a data inicial ou a data final de plantio do
banco de dados, em seguida a tela mostra as cultivares recomendadas para este periodo, além de outras
informacﬁes como ciclo e a regiao recomendada. Para
consultar por regiao, clica-se no botao ”Regiao
indicada" da tela principal, ilustracao 4.

Conclusao
Excelente ferramenta para divulgar as

Estados em comum, no campo abaixo, o indicador

tecnologias geradas pelo Ccnvénio Cerrados, em
todas as suas ac6es, em um meio virtual. Tornando
preciso para o usuario, na tomada de decisao, pois
define as saida em resultados experimentais dos
ensaios conduzidos nos altimcs anos. Além de ser

exibe a cultivar conforme a regiao.

um programa que atinge uma ampla gama de usua-

No espaco ”Regi6es indicadas” seleciona-se os
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llustracao 4 - Consulta por regiao.

Resultados e discussao
O desenvolvimento do programa FPSoja, apesar
de haver uma interacao complexa dos fatores de
producao, seu manuseio é facil para 0 usuario devido
a boa disposicao das telas e 0 ambiente amigavel.

n.209).
RODRIGUES, P.F.N.; MORAES, R.S.; ARAUJO,
M.L.M.S. Delphi. Rio de Janeiro: SENAC, 2002.
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B31. Comportamento fenologico da soja semeada em trés épocas,
na regiao de Dourados, MS
RANGEL, M.A.S.‘; GABRIEL, M.‘; CARDOSO, D.L.2; CARDOSO, P.C.3; MULLER, Cf‘. ‘Embrapa Agropecuaria
Oeste, Cx. Postal 661, CEP 79804-970, Dourados, MS, rangel@cpao.embrapa.br; 2Universidade Federal
de Lavras; 3Fundacao Vegetal; “Universidade Federal de Vicosa.

As cultivares de soja desenvolvidas possuem um
potencial de rendimento maximo, o qual é geneticamente determinado. Esse potencial genético so pode
ser expresso em sua plenitude sob condicoes otimas. Sendo assim, a cultura da soja esta sujeita, ao
Iongo do seu ciclo, a estresses hidricos, térmicos e
fotoperiodicos, que resultam na reducao da produti-

mecam a se acentuar, sobretudo para cs genotipos
precoces (Figura 1). Esses resultados concordam com
os obtidos por Rangel & Teixeira (2001). Para cs
1' época
-

120

vidade. Torna-se necessario 0 conhecimento de cada
regiao a ser cultivada, bem como das necessidades
da cultura associadas a cada estadio de desenvolvimento, visando maior produtividade e melhor qualidade dos graos. O melhor entendimento do comportamento fenologico da soja, associado ao conhecimento da influencia dos fatores de ambiente, permitirao o ajuste da melhor época de semeadura para a
cultura.

O presente trabalho teve por objetivo estudar o
comportamento fenologico de diferentes genotipos de
soja, semeados em trés épocas, em Dourados, MS.
0 experimento foi conduzido na Embrapa
Agropecuaria Oeste, situada na cidade de Dourados
(22° 14’ latitude Sul, 54° 49’ longitude Oeste e 452
m de altitude), MS, na safra 2001/2002. Genotipos
de diferentes grupos de maturacao (seis de ciclo
precoce: BRS 206, EMBRAPA-48, BRS 155, CD 202,
BR95-013373 e BR96-24315, quatro de ciclo médio: BRS 182, CD 205, M-SOY 8001 e BR95008534 e dois de ciclo semiprecoce: BRS 181 e
BRS 133), foram semeados em trés épocas: 16 de
outubro, 18 de novembro e 15 de dezembro, em
parcelas de quatro fileiras espacadas de 0,45m e

com 24 m de comprimento, em blocos casualizados,
com tres repeticoes. A semeadura foi realizada de
forma direta, sendo a cultura conduzida obedecendo-se as recomendacoes técnicas vigentes. Durante
todo o ciclo, foi realizado o monitoramento, através
de duas vistorias semanais, a fim de verificar o estadio fenologico vigente, segundo metodologia proposta por Costa (1982). Nas safras 2002/2003 e
2003/2004, foram realizadas leituras de estadio em
outros experimentos, visando aferir a precisao das
informacoes. A partir dai, estabeleceram-se trés
genotipos como representativos de seus grupos.
Independente da época de semeadura, verificouse que a diferenciacao dos grupos de maturacao
comeca a ocorrer a partir do final do periodo
vegetativo (V8-V9). A partir dai, as diferencas co-
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FIG. 1. Comportamento fenologico caracteristico de
genotipos de soja de CICIOS precoce, semiprecoce
e médio, em trés épocas de semeadura (1 - 16/
10; 2' - 18/11 e 3' - 15/12), na safra 2001/02,
em Dourados, MS.
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genotipos semiprecoces e médios, as diferencas de
comportamento foram mais evidenciadas quando a
semeadura foi realizada na segunda época (18/11),
principalmente a partir do enchimento de graos (R5).
Portanto, deve-se ter cautela ao se definir a que grupo
de maturacao pertence o genotipo, pois a época de
semeadura pode exercer influencia no seu comportamento. Ha de se ressaltar, que os dois genotipos
semiprecoces testados, BRS 1-33 e BRS 181, apresentam periodo juvenil Iongo, o que confere melhor
adaptacao a um periodo de semeadura mais extenso.
Analisando-se a duracao do ciclo dos genotipos
em funcao da época de semeadura (Figura 1), verifica-se, de maneira geral, que a semeadura antecipada (16/10) propiciou a maior duracao, diminuindo a
medida que avancou o periodo de semeadura. Na
segunda época de semeadura, o estadio R1
(florescimento) ocorreu em data proxima para os tres
grupos, indicando menor influéncia do fotoperiodo,
e concordando com c verificado por Fietz & Rangel
(2004).
Conclui-se que a época de semeadura exerce
influencia sobre o padrao de comportamento

fenologico da soja, ficando esse melhor definido
quando a semeadura é realizada no segundo decéndio
de novembro.

Referencias bibliograficas
COSTA, J. A. Caracteristicas dos estadios de desenvolvimento da soja. Campinas: Fundacao Cargill,
1982. 30 p.
RANGEL, M.A.S.; TEIXEIRA, M. do R. de 0. lnfluéncia da populacao de plantas e de épocas de
semeadura sobre 0 comportamento da soja, em
Dourados, MS, safra 2000/2001. Dourados:
Embrapa Agropecuaria Oeste, 2001. 6 p.
(Embrapa Agropecuaria Oeste. Comunicado Técnico, 50).
FIETZ, C. R.; RANGEL, M. A. S. Efeito da deficiéncia hidrica e do fotoperiodo no rendimento de graos
da soja semeada na Regiao de Dourados, MS. Dourados: Embrapa Agropecuaria Oeste, 2004. 6 p.
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B32. Adaptacao de cultivares de soja na regiao centro-leste de MS
CECCON, G.‘; RANGEL, M.A.S.‘; KRUKER, J.M.‘; CARDOSO, P.C.2. ‘Embrapa Agropecuaria Oeste, Cx.

Postal 661, CEP 79804-970, Dourados, MS, ceccon@cpao.embrapa.br; 2Fundacao Vegetal, Dourados,
MS.

A regiao Centro-Leste de MS caracteriza-se por
apresentar solos arenosos, de baixa fertilidade natural, com vegetacao de cerrado, distribuicao irregular
de chuvas e concentradas entre os meses de outubro a marco (Mato Grosso do Sul, 1990). A aptidao
dos solos dessa regiao é basicamente pecuaria e,
em alguns casos sao utilizadas também para lavoura. Contudo, a partir de 2000, lniciaram-se atividades exclusivamente de lavoura, com a cultura da
soja, em areas de solo com teores de argila inferiores a 200 g.kg".
O objetivo deste trabalho foi avaliar a adaptacao de cultivares de soja indicados para as regioes
agricolas de MS, nas condicoes da regiao CentroLeste de MS.
Os experimentos foram implantados em
Brasilandia, em novembro e dezembro de 2003 e
2004 e, em mais trés locais em novembro de 2004,
em Latossolo Vermelho distrofico, textura média a
arenosa (Tabela 1). Em todos os locais o calcario foi

aplicado para elevar a saturacao em bases (V%) a
60% (Tecnologias..., 2005).
Em Santa Rita do Pardo a soja foi implantada
sobre soqueira de cana-de-acocar, em semeadura
convencional e, nos demais locais, sobre a sucessao soja milho safrinha, em semeadura direta.
As sementes foram tratadas com fungicida
(Carboxin +thiran) e inoculadas com Bradyrhizob/um
/aponicum. A densidade de semeadura foi de 12 plantas/metro, com espacamento de 0,45 m entre linhas e, adubacao realizada com base na analise de
solo (Tecnologias..., 2005).
0 trabalho foi desenvolvido em duas fases distintas: a) em Brasilandia, utilizando delineamento
experimental em blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas (dois anos, duas épocas de semeadura
e cinco cultivares), com quatro repeticoes e, b) em

quatro locais (Brasllandia, Bataypora, Santa Rita do
Pardo e Trés Lagoas), sete cultivares, semeados em
novembro de 2004, com delineamento em blocos
ao acaso, com parcelas subdivididas (locais e cultivares), com trés repeticoes. Cada parcela constituiu-se de duas Iinhas de 5,0 m.
Os resultados foram submetidos a analise de
variancia (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

O rendimento de graos apresentou interacao significativa entre os cultivares e épocas de semeadura
na safra 2004/05, em Brasilandia e, também entre
cultivares e locais, na safra 2004/O5.
Em Brasilandia, na safra 2003/04, a semeadura de dezembro apresentou maiores rendimen-

tos de graos, e os melhores resultados foram observados, no cultivar BRS 206, nas duas épocas
de semeadura, sem diferir dos cultivares BRS 133
e 181.

Na safra 2004/05, os cultivares BRS 240, 241,
206 e 239, apresentaram maior rendimento de graos
na semeadura de 11/11/04 e, os cultivares BRS
133, 181 e 182 apresentaram maior rendimento
na semeadura de 10/12/04; na semeadura de 11/
11/04 cs melhores resultados foram no cultivar BRS
240, sem diferir do cultivar BRS 241; na semeadura de 10/12/04, os cultivares BRS 182, 133, 181
e 239 apresentaram maior rendimento de graos
(Tabela 2).
Essas diferencas podem estar relacionadas aos
diferentes ciclos dos cultivares, tendo em vista que
0 cultivar mais produtivo (BRS 240) apresenta ciclo

mais curto, o que permitiu completa-Io antes da pequena estiagem ocorrida no periodo e que, na semeadura de dezembro proporcionou melhores condicoes aos cultivares de maior ciclo (BRS 181), que
por sua vez produziram mais.

TABELA 1. Caracteristicas do solo na camada de 0 a 0,20 m dos
locais onde foram conduzidos os experimentos.
Local
Bataypora
Brasilandia
Santa Rita do Pardo
Trés Lagoas

Al
0,1
0,2
0,2
0,5

PH MO P
K
5,8 7,4 39 0,33
5,4 19
13 0,06
5,5 10
11 0,07
5,3 70
7 0,4

Ca

N)_\_\._\

—\l\‘lOO‘I

Mg crc v
0,6
0,3
0,4
0,9

5,5
5,3
5,2
6,1

44
30
32
60

AI: mmolC.dm’3, PH: (CaCl2 0,01 M.L"); MO: g.dm'3; P (Mehlich-1): mg.dm'3; K, Ca, Mg, e v;
%.

100

Embrapa Soja. Documentos 25 7

TABELA 2. Rendimento de graos de soja em Brasilandia, nas safras
2003/04 e 2004/05, em duas épocas de semeadura.

Safra
Semeadura
Cultivar
BRS 133
BRS 181
BRS 182
BRS 206
BRS 239
BRS 240
BRS 241
Média
C.V.(%)

2006/04 2
22
19/11/03 11/12/03
1.939
1.960
1.456
2.132
1.461

ab
ab
bc
a
bc

.......... .. kg ha“
263 cB
3.308 abc
287 cB
3.600 ab
234 cB
2.137 c
2.887 bA
4.169 a
2.748 bA
2.981 bc

*

*-

-)I'

I-

1.190 B
19,0

2222004/05
11/11/04 10/12/04

4.547 aA
4.216 abA

3.269 A
2 16,62

2.169 A
24,5

1.215
1.161
1.382
263
1.018
287
234

aA
aA
aA
bB
aB
bB
bB

794 B
23,6

Médias seguidas pela mesma Ietra, minoscula na coluna e maiﬂscula na linha, em cada
época de semeadura, nao diferem pelo teste de Tukey a 5%. ‘Nao avaliados.

Na média dos locais, cs melhores rendimentos
de graos foram observados em Brasilandia e
Bataypora (Tabela 3).
Em Bataypora, um dos locais de maior latitude
(22°29’) e com menor deficiéncia hidrica durante 0
periodo de cultivo da soja, verificou-se menor diferenca entre os cultivares. Nos demais locais de menor latitude como Trés Lagoas, Brasilandia e Santa
Rita do Pardo (20°75’ a 21°25’) verificou-se maior
discrepancia entre os cultivares. Contudo, essas discrepancias podem estar associadas a ocorréncia de
deficiéncia hidrica no periodo reprodutivo de cada
cultivar, que pertencem a diferentes grupos de
maturacao (Cultivares, 2004).
Analisando cada cultivar nos quatro locais, verifica-se que os cultivares BRS241, 133, 181 e 182
foram mais produtivos sem Bataypora e, este Ultimo

também em Sta Rita do Pardo, juntamente com o
cultivar BRS 206; os cultivares BRS 206, 239, 240,
241 foram mais produtivos em Brasilandia (Tabela
3).
Em Trés Lagoas, os maiores rendimentos de
graos foram encontrados nos cultivares BRS 239 e
BRS 240, sem diferir dos cultivares BRS 181 e BRS
206 (Tabela 3).
Em Santa Rita do Pardo, 0s maiores rendimentos de graos foram para o cultivar BRS 206, sem
diferir dos cultivares BRS 241, 239, 182 e 133 (Tabela 3).
Em Bataypora, 0 cultivar BRS 241 apresentou
rendimento superior apenas ao cultivar BRS 182,
sem diferir dos demais (Tabela 3), confirmando o
potencial produtivo dos cultivares indicados para essa
regiao (Cultivares, 2004).

TABELA 3. Rendimento de graos de soja, safra 2004/05, em diferentes localidade de MS.
Cultivar 1
BRS
BRS
BRS
BRS
BRS
BRS
BRS

133
181
182
206
239
240
241

Média

C.V.(%)

Trés Lagoas

Blasilangia2 S2ta Rita do Pardo

2
764
1.099
756
1.093
1.624
1.737
955

bC
abB
bB
abB
aB
aBC
bC

T1.147B
12,5

263
287
234
2.887
2.747
4.547
4.216

[<9 ha“
cCD
cC
cC
bA
bA
aA
abA

2.169/-\T
11,8

Bataypora

411
234
.451
839
609
223
624

abB
bB
abA
aAB
abB
bC
abB

1 484 B
24,5

1.895
1.926
1.427
1.753
1.782
2.570
2.944

abA
abA
bA
abB
abB
abB
aAB

2.042 A

34,1

Médias seguidas pela mesma Ietra, ITIIFIUSCUIS na coluna e maiuscula na linha, nao diferem
pelo teste de Tukey a 5%.

Resumos da XX Vll Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

701

TABELA 4. Massa de cem sementes de cultivares de soja, em diferentes locais de MS, na safra 2004/05.
Cultivar

Trés Lagoas Brasilandia Sta Rita do Pardo
_

BRS
BRS
BRS
BRS
BRS
BRS
BRS

133
181
182
206
239
240
241

Média

C.V.(%)

7c

9bc
8bc
10ab
12a

10ab
8bc

9
9,1

9b
8b
8b
6b

9__

Bataypora

8ab

___
10a

9ab

12a

8b
10ab

11a
13a
11a

12a
8b
8b

11a

10ab

211a

9
2 211,3

9
9,4

12
8,4

8b

13a

2

Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna, nao diferem pelo teste de Tukey a 5%.

Ouanto a massa de cem sementes, verificou-se
baixos valores nos quatro locais avaliados, com
médias de 8 a 12 gramas, com maiores valores para
o cultivar BRS 239, quando analisados cs quatro
locais (Tabela 4). De maneira geral, estes resultados
confirmam que a estiagem reduziu a massa de sementes, comparativamente a massa de cem sementes desses cultivares conduzidos em condicoes
hidricas normais (Cultivares, 2004), reduzindo também o rendimento de graos.
Salienta-se que as diferencas entre cultivares,
anos e épocas de semeadura, podem estar relacionadas as diferencas potenciais entre.os genotipos e,
a ocorréncia de estiagem durante fase reprodutiva
dos cultivares de diferentes ciclos.
Com isso, sugere-se ccntinuar as avaliacoes,

incluindo cultivares de diferentes ciclos para obter
resultados mais consistentes.

Referencias bibliograficas
CULTIVARES de soja para Mato Grosso do Sul. Dourados: Fundacao Vegetal: Embrapa Agropecuaria
Oeste, 2004. Nao paginado.
MATO GROSSO D0 SUL. Secretaria de Planejamento
e Coordenacao Geral. Atlas multireferencial. Campo
Grande, 1990. 28 p.
TECNOLOGIAS de prcducao de soja - Regiao Central do Brasil - 2005. Londrina: Embrapa Soja, 2004.
239 p. (Embrapa Soja. Sistemas de Producao, 6).
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B33. Classificacao de genotipos de soja quanto a tolerancia ao pH
HEIFFIG, L.S."°; CAMARA, G.M.S.‘; ANDRADE, L.R.M.2; SOUZA, P.I.M.2; FARIAS NETO, A.L.2; PEDROSO,
D.B.‘. ‘USP/ESALO, Depto de Producao Vegetal, Cx. Postal 09, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,
lsheiffi@esalq.usp.br; 2Embrapa CPAC; 3Bolsista do CNPq.

Solos acidos sao encontrados em vastas areas
do mundo, tanto nos tropicos quanto em zonas temperadas, e tem sido um dos principais fatores

limitantes a exploracao agricola dessas regioes
(Cancado et al., 1999). No Brasil, tais solos sao freqiientes no complexo ambiental que compreende o
Cerrado, area que cobre uma extensao de 205 milhoes de hectares, dos quais 175 milhoes estao localizados no Brasil Central (Gama et al., 1996; Bahia
Filho et al., 1997).

A regiao do Cerrado brasileiro caracteriza-se por
possuir solos com elevado grau de intemperizacao e
baixa capacidade de troca cationica (CTC), com sitios
de troca ocupados, principalmente, por ions hidrogénio (Ht) e aluminio (AI3*), possuindo, portanto, alta
saturacao por aluminio e baixo pH (Reichardt, 1981).
Dados de Iiteratura indicam que genotipos de
algumas espécies, através da excrecao de ions ou
acidos organicos, possuem a capacidade de modificar as condiooes quimicas da rizosfera como, 0 pH
(Andrade et al., 1996 e 1997; Taylor and Foy, 1985
a, b).
Este aumento ou diminuicao do pH induzida pelas
raizes das plantas influencia a solubilidade do Al e,
de uma certa maneira, Iimita ou estimula a sua entrada no simplasma. O conhecimento deste mecanismo pode ser utilizado no desenvolvimento de um
método que permita a observacao da rizosfera de
raizes crescendo em meio de cultura contendo, por
exemplo, indicador de pH. Seria possivel, portanto,
a selecao de genotipos que induzam a precipitacao
do Al antes que ele possa causar danos as raizes.
Outro aspecto subestimado é a relacao entre o
pH e a concentracao dos nutrientes afetando a atividade do Al na solucao e, conseqtientemente os seus
efeitos no crescimento das raizes.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o
desenvolvimento de genotipos de soja, identificando-se sua tolerancia ou nao a baixos pHs em solucao nutritiva, nos estagios iniciais de desenvolvimento da planta.
Os experimentos envolvendo aspectos de fisiologia de raizes foram conduzidos no Iaboratorio de
Biologia Vegetal, da Embrapa CPAC, no municipio
de Planaltina-DF.
Conduzido em Iaboratorio com 3 tratamentos e
2 repeticoes, inteiramente casualizado, devido a
homogeneidade de ambiente (luminosidade e tem-

peratura). Cada parcela foi constituida por um tubo
de ensaio contendo duas plantulas de soja.
O experimento teve por finalidade determinar
cs efeitos de tratamentos sobre o desenvolvimento
radicular das plantulas de soja. O experimento foi
conduzido tres vezes, cada tratamento tendo sido
repetido duas vezes, dentro de cada experimento,
inteiramente casualizado, devido a homogeneidade
de ambiente (luminosidade e temperatura). Cada
parcela foi constituida por um tubo de ensaio contendo duas plantulas de soja.
Os tratamentos correspondentes a diferentes
niveis de pH foram: 4,5 (pH considerado baixo); 5,5
(pH, normalmente, observado no solo); 6,0 (pH,
considerado, adequado a maioria das culturas).
Foram utilizados cs genotipos: Nova Savana,
Flora, Nina, Celeste, Milena, Pétala, com diferentes
ciclos de maturacao.
As sementes de soja foram colocadas para germinar em papel de filtro, sendo que este circundava
canos de PVC, de 11,0 cm de diametro e 10,0 cm
de altura. Estes foram colocados por dois dias em
germinador a uma temperatura constante de 25°C e
mantidos umidos com agua destilada.
Depois de germinadas, as plantulas foram colocadas em recipientes de vidro sobre isopor perfurado contendo solucoes nutritivas CaCl2 (30 ml) com
cs diferentes pHs, ajustados com acido cloridrico a
0,01 N.
A seguinte cronologia foi seguida:
- Primeiro e segundo dia — Pré-germinaoao das sementes em germinador a 25° C.
- Terceiro dia — As sementes pré-germinadas e apresentando radicula de comprimentos semelhantes,
foram colocadas em solucoes nutritivas com os
diferentes pHs, 4,5 , 5,5 e 6,0 , em camara de
crescimento, com temperatura ajustada para 25°
C e regime luminoso de doze horas.
- Ouinto dia — As raizes das plantulas foram medidas e em seguida determinou-se o pH da solucao
de cada cultivar em cada tratamento.
O aumento ou diminuicao do pH induzida pelas
raizes das plantas influencia a solubilidade do AI e,
de uma certa maneira, Iimita cu estimula a sua entrada no simplasma. Assim sendo, este conhecimento
foi correlacionado, na medida do possivel, a selecao
de genotipos, que possam ser considerados tolerantes a acao danosa do Al as raizes.
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FIG. 1. Mudancas nos pHs das soluooes de CaCl , por
plantulas de diferentes cultivares de soja: Celeste, Flora, Milena, Nina, Nova Savana e Pétala.
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tolerance in Triticum aestivum L (Wheat). I.
Differential pH induced by winter cultivars in nutrient
solutions. Am. J. Bct., n.72, p.695-701. 1985 a.

Estes resultados nao devem ser considerados
finais, este experimento exige que sejam feitas mais
repeticoes, além de um enfoque maior de pesquisa.

TAYLOR, G.J.; FOY, C.D. Mechanisms of aluminum
tolerance in Triticum aestivum L (Wheat).lV. The
role cf ammonium and nitrate nutrition. Can. Journal
Bct., n. 63, p. 2181-2186. 1985 b.
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B34. Altura e estande final, acamamento e ocorréncia de
haste verde em plantas de soja em sistema de adubagao antecipada
SEGATELLI, C.R.‘; HEIFFIG, L.S."3; CAMARA, G.M.S.‘; FRANCISCO, E.A.B.2; MARQUES, L.L.‘; BARROS, F.F.‘. ‘USP/ESALO, Depto. de Produgao Vegetal, Cx. Postal O9, CEP 13418-900, Piracicaba, SP,

crsegate@esalq.usp.br; ZUSP/ESALQ, Depto. de Solos e Nutrigao de Plantas; 3Bolsista do CNPq.

16 g dm“’; P: 6, 4 e 3 mg.dm'3; S: 19, 32 e 35
mg.dm'3; K: 1,9, 1,2 e 0,9 cmolc.dm'3; Ca: 22, 9 e
do agroecossistema". Técnica que consiste na ante- 6 cmolc.dm'3; Mg: 15, 6 e 3 cmolc.dm'3; CTC: 60,9,
cipaoao da aplicagéio total ou parcial da quantidade 63,2 e 51,9 cmolc.dm'3, e V: 64, 26 e 19%. A recode fertilizante dimensionada para uma determinada mendagéo de adubagao de base da cultura de soja,
cultura de verao, promovendo-se a antecipaoéo na constituida de fésforo e potassio, foi fundamentada
forma de adubagao de uma cultura antecessora, na fertilidade do solo e para o pleno desenvolvimensobre a qual sera efetuada a semeadura direta da to e formaoéo de palhada pela cultura do capim-pécultura de verao ou, na forma de adubaoao a lango, de-galinha, foi aplicado nitrogénio em area total na
antes da semeadura da cultura de veréo. Com esta dose equivalente a 30 kg ha".
Com relagao ao capim-pé-de-galinha, foi utilizaadubaoao antecipada, conseqiientemente, também
sao antecipadas a manipulaoéo e a movimentagao do 0 cultivar “ANSB Pé-de-galinha 5352”. Adotoudos fertilizantes, 0 que permite que a operagao de se 0 delineamento experimental em blocos ao acaso
com 12 tratamentos (niveis de manejo da adubasemeadura ocorra de forma mais rapida.
Outra vantagem da adubaoao antecipada sobre oao) e trés repetiooes. O experimento foi instalado
uma cultura antecessora, normalmente para forma- de modo a antecipar a adubagao de base da cultura
oéo de palha ou cobertura visando a semeadura di- da soja sendo colocada, parcial ou totalmente, na
reta, reside em maior incremento na produeao de semeadura do capim-pé-de-galinha, de acordo com
matéria organica para o agroecossistema, melhoran- o esquema apresentado na Tabela 1.
do a conservaeao do solo, a manutenoao de umidaA adubagao total refere-se a adubaoao recomende e a reciclagem de nutrientes, que via mineralizagéo dada para a cultura da soja em sistema de alta
da matéria orgénica, passarao as formas disponiveis tecnologia, pela rede oficial, levando-se em consia cultura de verao em sucesséo.
deraoéo a fertilidade do solo e a estimativa de proEm face aos poucos conhecimentos sobre os dutividade do cultivar utilizado. A recomendaoao
efeitos da pratica da adubaoao antecipada, realizou- adotada consistiu da aplicagao de 90 kg ha" de P205,
se este trabalho com o objetivo de avaliar a altura e na forma de superfosfato triplo (45% de P205) e 50
o estande final de plantas, o acamamento e a ocor- kg ha“ de K20, na forma de cloreto de potassio (60%
réncia de plantas com haste verde, na
cultura da soja em sistema de semeadu- TABELA 1 . Tratamentos experimentais aplicados as parcera direta, com antecipaoao da adubaoéo
las, correspondentes a adubagéo com fésforo
fosfatada e potassica feita para cultura
(P) e potassio (Kl, em doses (kg ha") equivalenantecessora, ou seja, Eleusine coracana
tes a P205 e K20
(L.) Gaertn. (capim-pé-de-galinha).
Trat. 7E7e§sr'n§ @5730.-§n;
Soja 7
Total
_
O experimento foi conduzido, durante 0 ano agricola 2001/2002, na EstaT1
OOP
OO K
OO P
O0 K
OOP
OO K
gao Experimental Anhembi, area sob a
T2
50 K1
OOP
9OP
50 K‘ 90 P
O0 K
coordenaoao do Departamento de GenéT3
9OP
25 K‘ 90 P
50 K1
OOP
25 K
tica, pertencente a USP/ESALO, no muT4
OOP
9OP
O0 K‘ 90 P
50 K1
5OK
nic|'pio de Piracicaba-SP.
T5
45P
45P
50 K‘ 960 P
50 K‘
OO K
45P
25 K‘ 9O P
50 K‘
45P
25 K
O solo da area experimental é clasT6
Tem-se observado e muito se especula quanto
a ”aduba<;5o de sistema" ou ”aduba<;:ao antecipada

sificado como LATOSSOLO AMARELO

T7

Distréfico, contendo 200 g kg" de argi-

T8

la, so g kg" de silte e 720 g kg" de

T9

areia, com as seguintes caracteristicas

T10

quimicas das camadas O-20 cm, 20-40

T11

cm e 40-60 cm, respectivamente: pH
(CaCl2): 6,4, 3,9 e 4,5; M.O.: 31, 21 e

T12

45P
9OP
9OP
9OP
9OP
OOP

50
O0
25
50
50
OO

K
K
K
K
K‘
K‘

'Aduba<;ao foliar com micronutrientes

45P
OOP
OOP
OOP
OOP
9OP

O0
50
25
OO
O0
50

K1
K‘
K‘
K‘
K
K

90
90
90
90
90
90

P
P
P
P
P
P

50
50
50
50
50
50

K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
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de K20). Também foi realizada a aplica-
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TABELA 2. Valores médios para altura final de planta (AFP)

e estande final (EF)
gao via foliar dos micronutrientes cobalto
e molibdénio, na dose de 150 mL ha" do
AFP EF n° pl
produto comercial (Co: 3,825 g ha“; Mo:
Trat.
Eleusine coracana
Soja
i
hf
i
ilcmlﬁ
Lml
38,25 g ha"), além de boro, cobre,
manganés e zinco, na dose de 4 litros
76
20
O0 P+OO K
T1
OO P+OO K
90
P+50
K‘
76
21
O0 P+OO K
T2
ha“ (sendo esta dose dividida em duas
78
19
90 P+25 K‘
T3
O0 P+25 K
ap|icac;6es, aos 30 e 45 dias apos emer90 P+OO K1
77
21
T4
OO P+5OK
géncia da cultura) do produto comercial
45 P+50 K‘
80
19
T5
45 P+OO K
(B: 25,2 g ha"; Cu: 25,2 g ha"; Mn:
45
P+25
K‘
79
19
T6
45
P+25
K
151,2 g ha“; Zn: 252 g ha"). A aduba77
45 P+OO K‘
2O
T7
45 P+50 K
oao total recomendada nao foi adiciona78
OO P+50 K‘
21
T8
90 P+OOK
da no tratamento controle.
76
18
T9
90 P+25 K
OO P+25 K‘
Os valores médios observados para
OO P+OO K‘
79
20
T1 O
90 P+50 K
altura final de planta, estande final, ocorOO P+OO K
76
18
T1 1
90 P+50 K‘
réncia de plantas com haste verde e
74
90 P+50 K
21
T12
O0 P+OO K‘
acamamento podem ser observados nas
37
20
Média
Tabelas 2 e 3.
n.s.2
n.s.2
P > F
Analisando-se os dados da Tabela
c.v. (%)
g 4,13 9,86
2, observa-se que a altura final de planta
nao foi influenciada pela adubaoao ante- 1 Adubagao foliar com micronutrientes
cipada. Nao houve diferenea estatlstica 2 Nao slgniﬁcativo para analise da variancia.
também para o estande final, revelando
que os tratamentos aplicados nao interTABELA 3. Valores médios para acamamento (Ac) e ocor
feriram com esta variavel. Outrossim, a
réncia de plantas com haste verde lHV)
uniformidade de estande entre os tratamentos revela que as operao6es de insTrat.
Eleusine coracana
Soja
Ac
talaoao e conduoao do experimento ocorWi
if
i (notal
_( 0/oHv
Dis.)
reram dentro dos padr6es esperados.
T1
OO P+OO K
OO P+OO K
1,33
32,14
Avaliado por notas visuais seguinT2
O0 P+OO K
90 P+50 K‘
46,25
3,33
do-se a escala de 1 a 5, onde 0 valor 1
T3
9O P+25 K‘
2,67
O0 P+25 K
59,31
corresponde a auséncia de acamamento
T4
9O
P+OO
K‘
2,67
46,44
O0 P+5OK
e o valor 5 ao acamamento total de plan45 P+50 K‘
2,67
T5
45 P+OO K
59,23
tas na parcela, também para o
T6
45 P+25 K
45 P+25 K‘
3,00
63,27
acamamento, nao houve diferenoa estaT7
45 P+50 K
45 P+OO K‘
3,00
42,73
tistica, mostrando que a antecipaoéo da
2,33
T8
90 P+OO K
O0 P+50 K‘
58,73
adubaoao nao interferiu nesta variavel
T9
90 P+25 K
O0 P+25 K‘
3,00
41,70
(Tabela 3).
2,67
T1 O
90 P+50 K
O0 P+OO K‘
51,24
2,67
T1 1
O0 P+OO K
55,30
90 P+50 K‘
Para a porcentagem de ocorréncia
3,00
44,41
T12
O0 P+OO K‘
90 P+50 K
de haste verde na soja, nao houve diferenga estatistica entre as médias de tra- Média
2,69
50,06
tamentos, revelando nao existir efeito da P > F
n.s.2
n.s.2
25,37 27,59
adubaoao antecipada sobre a ocorréncia C.V. (%)
das mesmas na soja.
1 Adubagao foliar com micronutrientes
Trabalhos de pesquisa agronomica 2 Nao slgniﬁcativo para analise da variancia.
envolvendo estudos sobre adubaoao de
agroecossistemas sao de execugzao e interpretaoéo complexas, nao existindo limiar nitido trientes fornecidos antecipadamente, através da
entre a contribuioao da mineralizagao dos nutrien- adubaoao de semeadura da mesma cultura
tes, a partir da decomposioao da palhada da cultura antecessora. Assim, trabalhos de pesquisa agronoantecessora e que recebeu a adubagéo antecipada, mica envolvendo estudos sobre adubaoao de
e a contribuioao da disponibilidade residual dos nu- agroecossistemas devem ser incentivados.
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B35. lnfluéncia da antecipagao da adubacao fosfatada e potassica
nos componentes da producao da soja
SEGATELLI, C.R.‘; CAMARA, G.M.S.‘; HEIFFIG, L.S."3; FRANCISCO, E.A.B.2; LUCHETTI, M.P.‘;
NACAMURA, S.S.‘. ‘USP/ESALO, Depto. de Producao Vegetal, Cx. Postal O9, CEP 13418-900, Piracicaba,
SP, crsegate@esalq.usp.br; ZUSP/ESALQ, Depto. de Solos e Nutricao de Plantas; 3Bolsista do CNPq.
O cultivo convencional da soja e de outras culturas, com intensiva exploraoao do solo, nao tem
mantido a estrutura fisica, a fertilidade e a atividade
biologica dos solos do cerrado. Além da necessidade de se desenvolver novas técnicas de cultivo e de
se obter novos materiais genéticos adaptados, fazse necessario o aprimoramento de técnicas culturais, tais como aquelas utilizadas na adubacao das
culturas, como, por exemplo, a ”adubacao antecipada do agroecossistema".
O fésforo é um macronutriente importante e necessario para 0 crescimento e o desenvolvimento
das plantas. Esta associado a muitas funcoes metabolicas vitais como: utilizacao de acdcares e amidos, fotossintese, formacao de nL'|cleo e divisao de
células e formacao de gorduras e do endosperma,

de\'/endo estar presente em todas as células vivas.
O fosforo é abundante no tecido meristematico de
plantas jovens, sendo facilmente redistribuido dentro delas, podendo mover-se dos tecidos velhos para
os novos, onde ocorre uma maior exigéncia fisiologica (Mascarenhas et al. 1993). A quantidade de
fosforo disponivel na solucao do solo, em um dado
periodo, depende do balanco entre as adicoes e perdas.
Segundo Mascarenhas (1973), o potassio apresenta concentracao elevada na soja, colocando-se
em segundo Iugar entre os macronutrientes extrai’dos pela cultura. Tanaka et al. (1993) confirmou
estes dados, pois para uma producao média de 18 t
de matéria seca da parte aérea por hectare, a cultura extraiu 343 kg e exportou 58 kg de potassio pelos graos.
Em face de que fosforo e potassio estao diretamente envolvidos nas adubacﬁes de base da cultura
da soja e aos poucos conhecimentos sobre os efeitos da antecipacao da adubacao fosfatada e
potassica, realizou-se este trabalho com o objetivo
de avaliar a influéncia desta pratica sobre os componentes da produoao da soja.
O experimento foi conduzido em sistema de
semeadura direta da soja sobre a palhada de Eleusine
coracana, instalado em condicoes de campo, durante 0 ano agricola 2001/2002, na Estacao Experimental Anhembi, area sob a coordenacao do Depar-

tamento de Genética, pertencente a USP/ESALO,
no municipio de Piracicaba-SP.

O solo da area experimental é classificado como
LATOSSOLO AMARELO Distrofico, contendo 200
g kg“ de argila, 80 g kg“ de silte e 720 g kg“ de
areia, com as seguintes caracteristicas quimicas das
camadas O-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm, respectivamente: pH (CaCl2): 6,4, 3,9 e 4,5; M.O.: 31, 21
e 16 g dm‘°; P: 6, 4 e 3 mg.dm'3; S: 19, 32 e 35
mg.dm'3; K: 1,9, 1,2 e 0,9 cmolc.dm'3; Ca: 22, 9 e
6 cmolc.dm'3; Mg: 15, 6 e 3 cmolc.dm‘3; CTC: 60,9,
63,2 e 51,9 cmolc.dm'3, e V: 64, 26 e 19%. A recomendacao de adubacao de base da cultura de soja,
constituida de fosforo e potassio, foi fundamentada
na fertilidade do solo e para o pleno desenvolvimento e formacao de palhada pela cultura do capim-péde-galinha, foi aplicado nitrogénio em area total na
dose equivalente a 30 kg ha".
Com relacao ao capim-pé-de-galinha, foi utilizado o cultivar "ANSB Pé-de-galinha 5352"; quanto a
soja, foi utilizado o cultivar BRS-133. Adotou-se o
delineamento experimental em blocos ao acaso com
12 tratamentos (niveis de manejo da adubacao) e
trés repeticﬁes. O experimento foi instalado de modo
a antecipar a adubacao de base da cultura da soja
sendo colocada, parcial ou totalmente, na semeadura do capim-pé-de-galinha, de acordo com o esquema apresentado na Tabela 1.
TABELA 1. Tratamentos experimentais aplicados
as parcelas, correspondentes a adu-

bacao com fésforo (P) e potassio (K),
em doses (kg ha“) equivalentes a
P205 e K20
Trat.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Eleusme
coracana
OO
O0
O0
OO
45
45
45
9O
90
90
90
O0

P+OO K
P+OO K
P+25 K
P+5OK
P+OO K
P+25 K
P+50 K
P+OO K
P+25 K
P+50 K
P+50 K‘
P+OO K‘

Soja
OO
9O
9O
90
45
45
45
OO
OO
OO
OO
90

P+OO
P+50
P+25
P+OO
P+50
P+25
P+OO
P+50
P+25
P+OO
P+OO
P+50

1 Adubacao foliar com micronutrientes

Total
K
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K
K

00
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

P+OO
P+50
P+50
P+50
P+50
P+50
P+50
P+50
P+50
P+50
P+50

K
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘
K‘

90 P+50 K‘
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A adubacao total refere-se a adubaoao reco-

mendada para a cultura da soja em sistema de alta
tecnologia, pela rede oficial, levando-se em consideracao a fertilidade do solo e a estimativa de pro-
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TABELA 2. Valores médios para mimero de ramificacﬁes por planta (NRP), nﬁmero de
vagens chochas por planta (NVCP),

nﬁmero total de vagens por planta
(NTV), nL'|mero total de graos por plan-

dutividade do cultivar utilizado. A recomendacao
adotada consistiu da aplicacao de 90 kg ha“ de
P2O5e 50 kg ha“ de K20. Também foi realizada a

ta (NTGP) e peso total de graos por
planta (PTGP)

aplicacao via foliar dos micronutrientes cobalto e

Trat.

molibdénio, além de boro, cobre, manganés e zinco (sendo esta dose dividida em duas aplicacfnes,
aos 30 e 45 dias apos emergéncia da cultura).
Observando-se os dados da Tabela 2, nota-se
que nao houve influéncia da antecipacao da adubacao sobre o l'\L1l'T'|6fO de ramificaoﬁes na soja.
Porém, para as variaveis, ndmero de vagens chochas e nL'|mero total de vagens por planta, a analise de variancia revelou médias significativamente
diferentes entre tratamentos e com resultados interessantes. Em relacao ao tratamento controle a
antecipacao total e exclusiva da adubacao potassica

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

O30§O70§O'>CDO30)®O §O>

3 b3
4ab
5ab
6a
5ab
4ab
4ab
5ab
5ab
4ab
4ab
5ab

da soja para o capim-pé-de-galinha (T4) dobrou o

Média

e

5

NRP

NVEP i NTV

45 ca
51abc
46 bc
53abc
50abc
52abc
55abc
57ab
55abc
60a
52abc
54abc

sin

NTGP

PTGP(91

93 bcz
110abc
91 c
106abc
102abc
109abc
116abc
119ab
115abc
127a
108abc
108abc

14,15 c2
16,22abc
14,76 bc
16,59abc
16,17abc
16,94abc
18,09ab
18,24ab
16,72abc
19,34a
16,60abc
16,88abc

108,70

16,727

*
*
*
*
nlimero de vagens chochas por planta, sem, no P>F n.s.2
C.V.
10,97
20,47
7,91
8,18
7,18
entanto, interferir significativamente no ndmero
total de vagens formadas por planta. Embora para 2 Nao slgniﬁcativo para analise da variancia.
os demais tratamentos nao tenham sido constata- 3 Médias seguidas por Ietras distintas diferem entre si pelo tesle de Tukey a
5%.
das diferencas significativas, nota-se que em relacao aos valores extremos revelados pelos T1 e T4,
a antecipacao parcial ou total da adubacao potassica penho este, oposto aquele observado para a anteciem conjunto com a antecipacao parcial ou total da pacao total das adubac6es fosfatada e potassica
adubacao fosfatada da soja para 0 capim Eleusine sobre o capim-pé-de-galinha (T10). Destaque-se que
coracana, amenizou a ocorréncia de vagens chochas. em relaoao ao T1 e T3, a antecipacao total das aduCom relacao ao l'1L1lT‘lGfO total de vagens forma- bag:6es fosfatada e potassica proporcionou a maior
das pela planta de soja, nota-se novamente, que a quantidade de graos formados por planta e 0 resantecipacao parcial ou total, porém em conjunto, da pectivo maior peso.
adubacao fosfatada e potassica da soja para o caEm comparacao ao tratamento controle, os
pim-pé-de-galinha melhorou, numericamente, o de- parametros avaliados, foram favorecidos pela antesempenho da soja quanto a formacao de vagens. cipacao total e exclusiva da adubacao fosfatada (T8)
Nota-se ainda, que a antecipacao total da adubacao e pela antecipaoao total das adubac6es fosfatada e
fosfatada e potassica (T10) aumentou significativa- potassica (T10), da semeadura da soja para a sememente o ndmero total de vagens por planta perante adura do capim Eleusine coracana (L.) Gaertn.

a antecipacao parcial e exclusiva da adubacao

potassica (T3) e a auséncia total de adubacao do
agroecossistema estudado (T1).
A antecipacao exclusiva da adubacao potassica
de apenas 25 kg de K20 por hectare (T3) nao melhorou o desempenho da soja em relacao a quantidade de graos formados por planta, quando comparada a auséncia total de adubacao do capim-pé-degalinha (T1). Observou-se o mesmo desempenho do
T3 em comparacao ao tratamento controle, quanto
ao respectivo peso do total de graos formados por
planta. E interessante observar que a antecipacao

Referencias bibliograficas
MASCARENHAS, H.A.A. ACL1lTlU|O de matéria seca,
absorcao e distribuicao de elementos, durante o ciclo vegetativo da soja. Campinas: lnstituto Agronomico, 1973. 47p. (Boletim Técnico, 6).
MASCARENHAS, H.A.A.; TANAKA, R.T.;
AMBROSANO, E.J. O fosforo no solo e na soja. Rev.
Agricultura, v.68, n.1, p.77-78, 1993.

parcial e exclusiva da adubacao potassica no Eleusine
coracana (T3) também proporcionou o menor nL'1-

TANAKA, R.T.; MASCARENHAS, H.A.A.;
BORKERT, C.M. Nutricao mineral da soja. In: SOUZA, P.l.M.; ARANTES, N.E. Cultura da soja nos cer-

mero total de vagens formadas por planta, desem-

rados. Piracicaba: Potafos, 1993. p.105-113.
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B36. Transformacao genética de soja com promotor e fator de
transcricao estresse induzidos visando tolerancia a seca
BENEVENTI, M.A."2; NEPOMUCENO, A.L.‘; YAMANAKA, N.‘-3; SHINOZAKI, K.Y.°; NAKASHIMA, K3;
BINNECK, E.‘; FARIAS, J.R.B_‘; MARIN, S.R.R.‘; SILVEIRA, C.A.‘; LUGLE, S.M.‘-3; ABDELNOOR, R.1;
ROLLA, A.A.P.“; POLIZEL, A.M.‘-2. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,

magda@cnpso.embrapa.br; ZUEL; ‘UIRCAS/Japan; “UniFil.
A‘ cultura da soja (Glycine max (L) Merril) move
a economia brasileira nos setores primario e industrial, gerando mais de cinco milhﬁes de empregos
diretos e indiretos e participa com pelo menos 16%
do PIB do pals (EMBRAPA, 2004). Apesar desses aspectos positivos, freqiientemente, milh6es de doleres sao perdidos devido a ocorréncia de estresses
bioticos e abioticos que ocorrem durante o ciclo da
cultura. A safra brasileira de soja, em 2004/O5, apresentou perdas acentuadas relacionadas principalmente a fatores climaticos e doengas (CONAB, 2004).
Estresses abioticos como a seca sao uma das principais causas de reducao na produtividade da cultura. A resposta a seca em plantas é regulada por um
complexo de genes que gera uma variedade de
mecanismos de tolerancia.
O uso de técnicas de transformacao para a introducao de genes e a utilizacao de estratégias
moleculares na engenharia genética de rotas metabélicas agronomicamente importantes podem facilitar o desenvolvimento de novas variedades com
maior tolerancia a seca.
A proteina DREB1A (Dehidrati0n Responsive
Element Binding Protein) é um fator de transcricao
responsavel pela ativacao de uma série de genes
envolvidos na defesa celular contra a dessecacao
que ocorre quando plantas ‘sao submetidas a seca,
ao frio ou a salinidade. O dominio AP2 dessa proteina liga-se a regiao DRE (Dehydration Responsive
Element), uma seqtiéncia conservada de 9 pb encontrada em promotores de genes envolvidos na
defesa celular, como por exemplo, o gene rd29A
(YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2001).

O presente trabalho teve como objetivo introduzir os cassetes de expressao rd29A:DREB1A e
rd29A:GUS e verificar a inducao do promotor rd29
em condiooes de déficit hidrico em soja. As construc6es génicas foram introduzidos em embriﬁes da
cultivar BR-16 em experimentos diferentes pela técnica de biobalistica utilizando gas hélio sob alta pressao e microparticulas de tungsténio envoltas por
DNA, de acordo com o método patenteado pela

Embrapa (Aragao et al., 2000).
Para o processo de transformacao, sementes
de soja foram esterilizadas com etanol e hipoclorito
de sodio. Posteriormente, os embri6es foram sepa-

rados dos cotilédones e tiveram a regiao de
meristema apical exposta pela retirada dos primordios
foliares. Solucées de DNA (1mg/mL) contendo cada
construoao separadamente foram precipitadas em
microparticulas de tungsténio com o auxilio de CaCl2
e spermidina. A introducao das microparticulas contendo as construcﬁes de interesse nos embri6es de
soja ocorreu com o auxilio de acelerador de particulas desenvolvido no Brasil (Fig.1). Para o processo
de regeneracao e crescimento, os embri6es foram
mantidos em camara de crescimento por aproximadamente 40 dias. Posteriormente, embrioes com
multibrotos foram transferidos para vasos contendo uma mistura de solo e areia em casa de vegetacao por mais 40 dias até o inicio das analises
moleculares pela técnica de PCR (Polymerase Chain
Reaction).

FIG. 1. Acelerador de particulas utilizado nas transforma<;6es de soja por biobalistica na Embrapa Soja.

Mais de 1700 plantas foram obtidas até o momento e 250 ja foram testadas por PCR utilizando
primers especificos de amplificacao para as construcﬁes rd29A:DREB 1A e rd29A:GUS.
Das plantas testadas por PCR, 3 plantas foram
positivas para a insercao da construcao rd29A:GUS.
O ensaio histoquimico com o substrato X-Gluc, que
avalia a expressao da enzima b-glucuronidase codificada pelo cassete de expressao rd29A:GUS identificou a inducao do promotor rd29A em condioao de
dessecacao celular em soja. Esse resultado confir-
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ma que o promotor rd29 obtido de Arabidopsis
thaliana é efetivo em soja.
As analises de PCR (Fig.2) também confirmaram 11 plantas positivas para a construcao
rd29A:DREB1A. Os niveis de expressao do transgene
estao sendo testados com o uso de PCR em Tempo
Real. O numero de copias inseridas em cada evento
sera avaliado com o uso de sonda molecular da construoﬁes rd29:DREB marcadas com “P na técnica de
Southern Blot. Caracterizac6es fisiologicas e agronomicas somente serao realizadas em eventos com
baixo numero de copias e com altos niveis de expressao da proteina DREB1A. Os melhores eventos
poderao ser utilizados no programa de melhoramen-

to genético da Embrapa Soja. Liberacoes planejadas
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FIG. 2. Confirmacao por PCR de plantas de soja Geneticamente Modificadas com 0 promotor rd29 e o
fator de transcricao DREB1A.

no meio ambiente serao feitas somente apos autorizacao dos orgaos competentes.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento,
2004. Disponivel em http:/lwww.conab.gov.br
Acesso em: O1.jun.2005.

Referéncias bibliograficas

EMPRESA
BRASILEIRA
DE
PESQUISA
AGROPECUARIA. Disponivel em http:l/
www.cnpso.embrapa.br Acesso em 01.jun.2005.

ARAGAO, J. L.; SAROKIN, L.; VIANNA, G.R.;
RECH, E.L. Selection of transgenic meristematic
cells utilizing a herbicidal molecule results in the
recovery of fertile transgenic soybean plants at a
high frequency, Theor Appl Genet, v.101, p.1-6,
2000.

SHINOZAKI, Y. K. Biological Mechanisms of
Drought Stress Response. ln: Genetic Engineering
of Crop Plants for Abiotic Stress. JIRCAS Working
Reported N1 23, Bangkok, Thailand, p. 1-8,
September, 2001.

<><>4><><>

Embrapa Soja. Documentos 257

770

B37. ldentificacao de locos controladores de
caracteristicas quantitativas para resistencia contra a
sindrome da morte sL'|bita da soja causada por Fusarium tucumaniae
YAMANAKA, NW2; FUENTES, F.H.3; GILLI, J.R.3; FRANC|ONl, M.3; WATANABE, Sf‘; HARADA, K.4;
NEPOMUCENO, A.L.‘; ABDELNOOR, R.V.‘; HOMMA, Y.2. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-

970, Londrina, PR, naokiy@jircas.affrc.go.jp; ZJIRCAS; 3lNTA; ‘Chiba Univ.

A Sindrome da Morte Subita (SDS) tem causado
severas perdas na producao de soja nas Américas do
Norte e do Sul. Essa doenca era tradicionalmente associada ao fungo Fusarium so/anif. sp. g/yc/'nes, mas
recentemente foi determinado que, na América do
Sul, essa doenca é causada pela espécie F. tucumaniae
sp. nov., que é filogeneticamente e morfologicamente
diferente de F. virgu/iforme sp. nov., causador da
doenca na América do Norte (Aoki et al., 2003). Os
objetivos do presente estudo foram identificar as re-

gi6es genomicas que conferem resistencia a F.
tucumaniae, causador da doenca na América do Sul.
Nesse estudo foram usadas linhas recombinantes
endogamicas (RlLs), originadas do cruzamento entre os parentais Misuzudaizu e Moshidou Gong 503.
Essa populacao foi previamente descrita e utilizada
para a identificacao de QTLs para varias caracteristicas (Yamanaka et al., 2000; Watanabe et al., 2004).
Para a producao de inoculos, o isolado do fungo
F. tucumaniae, MJ161, originado de uma colénia
unica, foi cultivado em meio de cultura PDA, transferido para um meio de sementes de sorgo e cresci-

do por 20 dias a 20 °C, com 24 horas no escuro. 0
fungo entao foi macerado e o po produzido foi usado para inoculaoao em uma mistura com vermiculita
fina na concentracao de 2.5% (v/v). A inoculacao
da populacao RIL com o fungo foi feita por cultivo
em tubos plasticos em casa-de-vegetacao, no INTAEEA, Argentina. Nesse caso, cada linha RIL, representada por 16 plantas, foi testada juntamente com
os parentais. O teste de resistencia ao F. tucumaniae
foi realizado conforme descrito na Figura 1. Ouarenta dias apos a semeadura, as plantas foram avaliadas para infeccao de F. tucumaniae. A avaliacao da
severidade da doenca foi feita de acordo com 0 critério de classes de doencas. Classe O — sem sintomas; Classe 1 — até 25% de sintomas na folha;
Classe 2 — 25-50%; Classe 3 — 50-75%; Classe 4 —
maior que 75%; Classe 5 — planta morta. O indice
de doenca (DX) foi calculado baseado na formula:
DX=1/5nZ(0a+1b+2c+3d+4e+5fl
onde n: numero de plantas testadas, a, b c, d, e, f
representam o numero de plantas classificadas nas
classes de doenca 0, 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente.
Finalmente, a populacao RIL foi analisada com
marcadores moleculares de microssatélites, previa-
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FIG. 1. Esquema de inoculacao e avaliacao para resistencia a SDS.

mente descritos por Cregan et al. (1999). Com base
nas analises com marcadores e nos indices DX obtidos, foi feita uma analise de mapeamento composto por intervalo (composite interval mapping), com
o programa QTL Cartographer version 2.0 (Basten
et al., 2001).
Os parentais Misuzudaizu e Moshidou Gong 503

apresentaram indice DX de 45,00 e 25,00, respectivamente, enquanto 0 indice DX das linhas RlLs ficaram entre 0 e 57,5, com média de 31,56. A evolucao da doenca nas linhas RlLs caracterizou-se como
uma segregacao transgressiva, mostrando que a resistencia é quantitativa e que cada parental apresenta diferentes fatores genéticos de resisténcia a
F. tucumaniae. O mapeamento por intervalo composto identificou quatro regiﬁes genomicas que apresentavam correlacao com os indices DX (Figura 2;
Tabela 1). No grupo de ligacao A1, foram identificados dois QTLs, RSDSI e RSDS3, associados aos
marcadores Satt599 and Satt545, respectivamente. O alelo derivado de Misuzudaizu (alelo Mi) contribuiu para reduzir 0 indice DX em RSDS, enquanto
0 alelo proveniente de Moshidou Gong 503 (alelo
Mo) contribuiu para reducao de DX em RSDS3. O
efeito aditivo destes QTLs contribuiram para reducao de DX em 4,64 e 3,30 respectivamente.
No grupo de ligacao K, foi identificado o QTL
RSDS2, cujo alelo Mo contribuiu para reducao de
DX em 3.19. No grupo de ligacao I, foi detectado o
QTL RSDS4. Nesse locos, 0 alelo Mo foi associado
com uma reducao de 2.78 no indice DX. Os quatro
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cao derivada deste cruzamento apresente alta variabilidade, o que foi confirmado pela alta proporcao de
marcadores polimérficos. Portanto, a identificacao de
QTLs para resisténcia a F. tucumaniae ja era espera-
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da. Entretanto é necessario que essa populacao de
mapeamento seja reavaliada com testes de avaliacao
mais otimizados e também, deve-se ainda confirmar
o efeito desses QTLs, através do uso de linhas
heterozigotas residuais (Yamanaka et al., 2005).
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FIG. 2. Localizacao dos QTLs para resisténcia a SDS. A
identificacao dos grupos de Iigacao foi baseada
no mapa consenso descrito por Cregan et al.
(1999). No lado esquerdo do grupo de Iigacao
estao localizados os nomes dos marcadores e as
distancias genéticas associadas. A curva de escores LOD é representada no lado direito do grupo
de Iigacao.

QTLs (RSDS 7, RSDS2, RSDS3, e RS084). identificados neste estudo, parecem nao representar completamente todos os fatores genéticos que conferem resistencia a SDS nesta populacao, ja que a
variancia explicada por estes quatro QTLs foi aproximadamente 50%. No entanto, esse valor de 50%
sugere que esses marcadores podem ser L'|teis para
selecao assistida para resistencia a SDS em populacﬁes similares a usada neste estudo.
As localizacﬁes dos quatro QTLs identificados
foram diferentes de outro estudo anterior, em que
foi usado 0 fungo F. virguliforme (Njiti et al., 2002).
Conclui-se, portanto que os QTLs identificados para
resistencia a F. tucumaniae correspondem a diferentes fatores genéticos ja identificados para resisténcia a F. virguliforme.
Os parentais usados neste estudo, Misuzudaizu
and Moshidou Gong 503, apresentam diferentes bases genéticas. Enquanto Misuzudaizu é uma variedade japonesa, Moshidou Gong 503 é um genotipo chinés meio selvagem. Entao, é esperado que a popula-

Esse estudo contou com o apoio financeiro do
JIRCAS.
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TABELA 1. QTLs relacionados a resisténcia a SDS. O efeito
aditivo significa o efeito do alelo Mi em contraste
com o alelo Mo.
QTL

Marcador
associado

Grupo
ligacao

RSDS7
RSDS2
RSDS3
RSDS4

Satt599
GM055b
Satt545
GM222b

A1
K
A1
I

Escore Variancia
Efeito
LOD explicada aditivo (OX)
6.84
5.25
2.65
2.45

18.42
8.71
9.32
6.61

-4.64
3.19
3.30‘
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B38. Estudos morfo-fisiologicos e moleculares comparativos

em duas cultivares de soja, Glycine max (L.) Merrill,
durante periodos de déficit hidrico
STOLF, R."2'3; MEDRI, M.E.‘; NEUMAIER, N.3; FARIAS, J.R.B.3; MARIN, S.R.R.3; SILVEIRA, C.A.3; BROGIN,
R.L.“; BINNECK, E.3; YAMANAKA, N.5; TOBITA, SF’; OLIVEIRA, M.C.N. DE3; NEPOMUCENO, A.L.3. ‘Universidade Estadual de Londrina, Depto de Biologia Animal e Vegetal, Rod. Celso Garcia Cid, PR 445, km

380, Cx. Postal 6001, CEP 86051-990, Campus Universitario, stolf@cnpso.embrapa.br; 2Universidade
Estadual Paulista/Jaboticabal; 3Embrapa Soja; ‘Embrapa Rondonia; 6Japan International Research Center
for Agriculture Science (JIRCAS).

A seca é uma das principais causas de perda
no campo, reduzindo 0 rendimento na maioria das
espécies produtoras de graos em mais de 50%
(Boyer, 1982 e Bray et al., 2000), pois afeta o

metabolismo, reduzindo 0 crescimento e o desenvolvimento das plantas (Vasellati et al., 2001). Essa

reducao é mediada, principalmente, através de um
menor crescimento foliar (Ephrath e Hesketh, 1991)
e da conseqiiente diminuicao do acumulo de maté-

ria seca. Com a reducao na disponibilidade de agua,
a condutancia estomatica é reduzida (Chen et al.,
1993 e Siddique et al., 1999), através do fechamento estomatico pela planta, reduzindo assim a
perda de agua das folhas e aumentando a eficién-

cia no uso da agua (Clough e Sim, 1989). Entre-

tamento. A taxa fotossintética e condutancia

estomatica foram reduzidas nas plantas da cultivar
Conquista submetidas ao déficit hidrico por 30 dias,
enquanto nas plantas da cultivar BR-16 apenas a
condutancia estomatica foi reduzida neste periodo.
Aos 45 dias de tratamento, estes parametros apresentaram-se bastante reduzidos, provavelmente devido ao fim do ciclo de desenvolvimento da planta
(Figura 1). A concentracao intercelular de CO2 foi
aumentada nas plantas da cultivar Conquista aos
30 dias de tratamento.
A discriminacao de carbono foi reduzida nas
duas cultivares e nos dois periodos de tratamento.
Na cultivar Conquista esta reducao foi o dobro da
observada na cultivar BR-16. Na analise de macro

tanto, isso leva também a uma reducao na taxa

e micronutrientes, foram observadas reduciies no

fotossintética, devido a reducao na concentracao
intercelular de CO2 (Sharkey e Seeman, 1989;
Cornic e Briantais, 1991).

teor de fosforo nas plantas da cultivar BR-16 submetidas ao déficit hidrico por 45 dias e de calcio
nas plantas da cultivar Conquista nos dois periodos
de tratamento e na BR-16 submetida ao déficit
hidrico por 45 dias. Os teores de zinco, manganés
e cobre também foram reduzidos nas duas cultivares. A analise feita por PCR em Tempo Real (RT-

Quando ocorre uma resposta fisiologica especi-

fica ao déficit hidrico ha a combinacao de eventos
moleculares prévios que sao ativados pela percepcao do sinal do estresse. Essa percepcao envolve a
mudanca no volume celular, provocando modificac6es nas estruturas celulares, que ativam complexos enzimaticos e iniciam uma cascata de eventos
moleculares, levando a expressao de varias catego-

rias de genes que ativam as respostas morfologicas

PCR) permitiu verificar expressao diferencial de al-

guns genes.
O fator de transcricao GmDREB foi diferencial-

mente induzido nas plantas da cultivar Conquista
submetidas ao déficit hidrico por 30 dias. O gene

e fisiologicas d.e defesa (Shinozaki e YamaguchiShinozaki, 1999).
O objetivo deste trabalho foi relacionar as respostas morfo-fisiolégicas e a expressao génica diferencial em plantas deduas cultivares de soja, M‘Gl

tas da cultivar Conquista nos dois periodos de tratamento e nas plantas da cultivar BR-16 apenas aos
45 dias. O gene que codificapara a proteina defensina

BR-46 (Conquista e BR-16, tolerante e sensivel a
seca, respectivamente, submetidas a periodos‘ de
déficit hidrico moderado. O experimento foi montado em casa-de-vegetacao e as avaliacoes coincidi-

foi expresso diferencialmente nas cultivares Conquista e BR-16, submetidas ao déficit hidrico por 30 e
45 dias, respectivamente. O gene GmGOLS, que
codifica a enzima galactinol sintase, apresentou o

ram com os estadios de desenvolvimento R2 e R7 da
SO18.
A area foliar foi reduz_ida nas duas cultivares
analisadas e nos dois tratamentos, enquanto a taxa
de crescimento relativo foi reduzida apenas nas plantas da cultivar Conquista, nos dois periodos de tra-

mesmo perfil de expressao do gene GmDREB. O gene
que codifica 0 fator de resposta ao etileno (GmEt)
nao apresentou diferenca no nivel de expressao,
quando comparado entre as cultivares estudadas,
dentro do tratamento aplicado. O gene que codifica
a enzima P5CS, enzima chave na rota metabélica de

GmPIP1, que codifica a proteina de membrana

aquaporina, foi induzido diferencialmente nas plan-
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Figura 1. Taxa fotossintética (a) e condutancia estomatica (b) de
Glycine max na condicao controle e durante déficit hidrico
moderado por 30 dias e 45 dias, de Conquista (tolerante) e
BR-16 (sensivel). Barras seguidas de Ietras iguais, nao diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

biossintese do aminoacido prolina, apresentou nivel
de expressao maior nas plantas da cultivar Conquista submetidas ao déficit hidrico por 45 dias
Diferencas podem existir em plantas tolerantes
e sensiveis ao estresse, como foi observado nas respostas das duas cultivares, Conquista e BR-16, que
determinam em que célula, tecido ou estadio de desenvolvimento uma via é ativada ou inativada. A
identificacao de genes com expressao diferencial,
em genotipos tolerante e sensiveis, durante situac6es de estresse, pode permitir o desenvolvimento
de estratégias moleculares que auxiliem na criacao
de plantas geneticamente modificadas mais tolerantes a seca.
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C01. Avaliacao da resisténcia de genotipos de soja do
grupo de maturacao M, ao percevejo marrom
HOFFMANN-CAMPO, C.B.; ARIAS, C.A.A.; OLIVEIRA, L.J.; GAZZONI, D.L.; OLIVEIRA, M.C.N. DE. Embrapa
Soja, Londrina, PR, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, hoffmann@cnpso.embrapa.br

Os percevejos sugadores de sementes causam

amostra, classificou—se as sementes em boas (%SB),

danos irreversiveis a soja, sendo responsaveis por

médias (%SM) e ruins sendo os percentuais estabe-

reduc6es no rendimento e na qualidade das semen-

lecidos em relacao ao peso da amostra.

tes. Varias espécies de percevejos ocorrem em soja, porém as

mais importantes sao Euschistus
heros, Nezara viridula e Piezodorus
guildinii, sendo, a primeira, mais
abundante do Norte do Trépico de
Capricornio. A resistencia de plantas a insetos tem sido pesquisada,
para identificaoao de genotipos resistentes, especialmente, porém
nao exclusivamente para nichos de
mercado, como a agricultura organica, onde o uso de produtos quimicos nao é permitido. Oito Iinhagens do Programa de Melhoramento da Embrapa Soja e duas culti-

vares, representativas do grupo de
maturacao, foram avaliadas na presenca de E. heros, mantidos nas
parcelas experimentais por gaiolas
(1x1m) ou telados (6mx4m), cobertos com tela de "nylon".
As gaiolas, contendo duas fileiras de soja, foram infestadas
com trés niveis populacionais de
E. heros (O, 5 e 10 percevejos/m).
Nos telados, os genotipos foram
semeados em Iinhas de 0,90 cm,
sem espaco entre elas no comprimento; nas entrelinhas, o
espacamento foi de 0,40 cm e a
infestacao de 5 percevejoslm. Nos
dois experimentos, as infestac6es
ocorreram a partir do estadio R3,
e foram mantidas por 21 dias, sendo vistoriadas a cada dois dias para
a reposicao dos insetos mortos. O
delineamento experimental foi o de
blocos casualizados e, no caso das
gaiolas, o arranjo dos tratamentos
foi o de fatorial (niveis x cultiva-

res). Apos a colheita da soja, em
Iaboratorio avaliou-se o rendimen-

to e a qualidade das sementes,
numa amostra de 50g. Nessa

TABELA 1 . Percentagem de sementes classificadas como boas

(%SB) e médias (%SM) produzidas por genotipos de
soja submetidos a trés niveis populacionais de Euschistus heros, mantidos em gaiolas.

T ‘V155 2
Genotipos
__

,_

N9 de percevejoslm
__Q

_

5

__7

10

BRIO1-22379 97,39aA
BRIO1-895
93,78aA
BRIO1-20552 91,71aA
BRIO1-7346
90,19aA
BRl98-18797 89,15aA
BRl98—641
87,37aA
EMBRAPA—48 87,03aA
BRlQ95-1159 86,51aA
BRIO1-22430 86,36AB
BRS-134
84,97aA

73,61abcB
90,30abA
70,02
cB
79,65a bcAB
77,25abcA
78,32abcA
79,90abcAB
70,67 bcAB
90,61 a A
70,05
cB

73,62abB
80,44aA
71,46abB
71,86a bB
80,45aA
81,32aA
71,14abB
58,53 bB
74,54a b B
64,73abB

Média

78,04B

72,81C

Cultivar

Nivel
Cult. x Nivel

89,45A

BRl01—22379
BRIO1-895
BRIO1-20552
BRIO1-7346
BRl98-18797
BRl98—641
EMBRAPA-48
BRlQ95-1 159
BRIO1-22430

81 ,54abc
88,18a
77,73abc
80,57abc
82,29abc
82,34abc
79,36abc
71,91 c
83,84ab
72,25 bc

3,81 +1-)1--11

39,10***
1,46Ns

_g H
Genotipos

Média __

_

%SM
N9 de percevejoslm

7770

5

BRS-1 34

2,58aB
6,62aA
7,33aB
10,12aB
10,69aA
12,89aA
13,03aB
13,79aA
13,68a AB
15,33aB

Média
Cultivar
Nivel
Cult. x Nivel

10,610
21,235
4,25***
3s,os***
1,68“

_

26,08abA
8,82 bA
29,94aA
19,05abAB
20,68abA
20,72abA
20,05abAB
29,59aA\
9,13 bB
28,22a AB

10

*Média

_

26,23abA 18,30abc
19,83 bA 11,76 c
28,34abA 21,87abc
27,40abA 18,84abc
17,87 bA 16,41 bc
17,28 bA 16,97 bc
26,96abA 20,01abc
28,25a
41,38aA
24,24abA 15,68 bc
34,45abA 26,01ab

26,4OA

Tratamentos seguidos da mesma Ietra mintiscula, na coluna, e maiﬁscula, na linha, nao
diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (5%).
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Nas gaiolas, a qualidade das sementes foi afetada pelo nivel populacional do percevejo e pela cultivar, mas nao de modo interativo. A medida que
aumentou 0 nivel de percevejos, diminuiu a percentagem de sementes boas, em todas os genotipos
(Tabela 1).
Entretanto, quando submetidas a 5 percevejosl
m, apenas as Iinhagens BRI 01-895 e BRI O1-22430
apresentaram %SB acima de 90%. Com 10 percevejos/m, a qualidade das sementes oscilou entre
81,32% (BRI 98-641) e 58,53% (BRI 95-1159). A

cultivar-testemunha ‘BRS-134’ produziu menor %SB
nos dois niveis, enquanto a ‘EMBRAPA 48’ nao diferiu dos melhores tratamentos no nivel de 5 percevejoslm. Ouanto a %SM (graos) observou-se que
ela aumentou com aumento da populacao de percevejos, indicando que os danos dos percevejos sao

identificaveis a olho nu. Entretanto, trabalhos ante-

riores realizados por estes autores indicaram que a
qualidade fisiologica da semente nao é afetada na
mesma proporcao.
O rendimento médio dos genotipos
foi maior, como esperado, nas gaiolas
TABELA 2. Rendimentos obtidos por genotipos de soja subme- sem percevejos (Tabela 2). Com cinco
tidos a trés niveis populacionais de Euschistus he- percevejos‘/m, o genotipo mais produros, mantidos em gaiolas.
tivo foi BRS-134, seguido de BRI 98
18797 e BRI 98-641, atingindo acima
N9 de percevejos/m
de 3.000 kg/ha. Entretanto, com dez
Producao
0
5
10
."",é‘“}L.- percevejos/m os tratamentos nao diferiram entre si e, apenas, BRI 01-7346
BRIO1-22379 2.463aA 1.613 bA 1.891aA 1.989 bA
e BRI 98-18797 mantiveram este pa3.244aA 2.743abA 3.316aA 3.101aA
BRIO1-895
BRIO1-20552 3.071aA 2.967abA 2.307aA 2.782abA tamar de rendimentos.
BR|01—7346
3.719aA 3.161abA 3.384aA 3.422aA
Nos telados, observou-se que a
BRl98-18797 2.956aA 3.561aA
3.276aA 3.265aA
qualidade das sementes foi mais afeBRl98—641
3.727aA 3.419aA
2.977aA 3.374aA
tada do que nas gaiolas (Tabela 3). A
EMBRAPA-48 2.873aA 2.172abA 2.538aA 2.528abA
%SB variou entre 45,82 (BRI 01-7346)
BRlQ95-1159 3.583aA 2.917abA 2.900aA 3.134aA
e 24,68 (BRI 01-20552) e, mesmo-, as
BRIO1-22430 3.349aA 2.686abA 3.088aA 3.041aA
cultivares-testemunhas nao diferiram
BRS-134
3.824aA 3.962aA
2.719aA 3.168aA

Média
Cultivar
Nivel
Cult. x Nivel

3.281 A
3,74***
4,39*
O,58NS

2.820B

dos melhores e dos piores tratamen-

2.s4oi37

tos. Ja o tratamento com menor %SB,
BRI 01-20552 apresentou 0 maior

%SM. O menor %SM foi observado
nos genotipos BRI 98-641 e BRI 7346.

Tratamentos seguidos da mesma Ietra mintiscula, na coluna, e maiuscula, na
linha, nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (5%).

TABELA 3. Percentagem de sementes classificadas como boas (%SB) e médias
(%SM) e rendimento obtidos por genotipos de soja submetidos a uma popuIacao de 5 adultos/m de Euschistus
heros, mantidos em telados.

BRIO1-7346
BRIO1-895
BRl98—641
BRl98-18797
BRS-134
BRQ95—1159
BRIO1-22430
EMBRAPA—48
BRIO1-22379
BRIO1-20552

%SB

%SM

kg/ha

45,82a
44,99ab
41,42abc
40,02abc
38,87abc
36,97abc
36,04abc
35,03abc
27,91 bc
24,64 c

49,60 b
51 ,79ab
54,00 b
54,07ab
54,89ab
56,92ab
55,54ab
56,03ab
67,47ab
68,96a

2.680ab
2.171 bc
2.241ab
2.896a
2.528ab
2.332abc
2.132 bc
2.509ab
1.171
d
1.767 cd

Tratamentos seguidos da mesma Ietra mintliscula, na coluna, e
maiuscula, na linha, nao diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey(5%).

O genotipo mais produtivo foi BRI 9818797 (2.898 kg/ha) e o menos pro-

dutivofoi BRI 01-20552 (1.767 kg/ha),
‘BRS-134’ e ’EMBRAPA 48' produziram acima de
2.500 kg/ha, mesmo na presenca de cinco E. herosl

m, ou seja, acima do nivel de dano, preconizado
pelo manejo integrado de pragas (MIP). Utilizou-se
um percevejo a mais do que a recomendacao, posto que esta espécie causa menos retencao foliar e

afeta menos a qualidade de sementes do que as
demais (Corréa-Ferreira e Azevedo, 2002).
Os dados obtidos sugerem que a avaliacao realizada em telados foi mais rigorosa. Provavelmente,

a pequena dimensao das gaiolas pode ter interferido negativamente no comportamento dos percevejos, que, estressados, causaram menos danos a soja.

Referéncia bibliografica
CORREA-FERREIRA, B.S.; AZEVEDO, J. de.
Soyben seed damage by different species of stink
bugs. Agricultural and Forest Entomology, n°4
p.145-150, 2002.
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C02. Levantamento de parasitoides de ovos de Euschistus heros na

cultura da soja, em trés municipios de Mato Grosso do Sul:
safra 2004/2005
GODOY, K.B."2; AVILA, C.J.‘; PORTELA, A.C.V."3; ARCE, C.C."3. ‘Embrapa CPAO, Cx. Postal 661, CEP
79804-970, Dourados, MS, karI|a@cpao.embrapa.br; 2Bolsista do DCR/CNPq; 3Bolsista do CNPq.

Os percevejos fitofagos sao as principais pragas da cultura da soja. Ninfas e adultos desses insetos inserem o estilete nas sementes e injetam enzimas

pal fator de mortalidade de Nezara viridula (Linnaeus),
no estagio de ovo (Moreira & Becker, 1987).
O presente trabalho teve como objetivo deter-

(toxinas) durante a alimentacao (Panizzi & Slansky
Jtinior, 1985; Costa, 1991). As toxinas injetadas

minar o grau de parasitismo natural e identificar os
parasitoides que ocorrem em ovos do percevejo
Euschistus heros (Fabricius) nos municipios de Dou-

impedem a planta de completar seu ciclo, retardam
a maturacao e dificultam a colheita mecanica, por
provocarem 0 fenomeno “soja louca”, caracterizado
pela presenca de hastes verdes e retencao foliar
(Villas Boas et al., 1985). Quando 0 ataque ocorre
durante a fase de formacao de graos, causa dano
tanto no rendimento como na qualidade das sementes ou graos, além de causar abortamento das vagens (Gazzoni & Malagrido, 1996). Com relacao aos
inimigos naturais dos percevejos-pragas, muitos as-

rados, Caarapo e ltapora, MS.

Durante os estagios de formacao das vagens
(R3) e maturacao dos graos da soja (R8), na safra
2004/2005, foram coletadas posturas de E. heros
que se encontravam naturalmente depositadas sobre as folhas, vagens e hastes da soja. As posturas

pectos tém sido estudados (Todd & Herzog, 1980;
Panizzi & Slansky Jtinior, 1985), destacando-se os
estudos com os parasitoides de ovos (Corréa-Ferreira

foram colocadas em caixas de gerbox e Ievadas ao
Iaboratorio. As coletas foram realizadas em areas
distintas, de aproximadamente 1 ha, que nao receberam aplicacoes de inseticidas quimicos para controle do percevejo.
No municipio de Dourados, foram coletadas no

& Moscardi, 1996; Corréa-Ferreira, 2002). Dentre
os parasitoides de ovos da familia Scelionidae, des-

periodo reprodutivo da soja, 247 posturas de E. heros,
perfazendo-se um total de 739 ovos coletados. Os

tacam-se os microhimenopteros Trissolcus basa/is
(Wollaston) e Telenomus podisi (Asmead) (Panizzi &
Slansky Jdnior, 1985, Corréa-Ferreira, 1993; Godoy

ovos de E. heros apresentaram porcentagem de parasitismo, variando de 14,9% a 48,6% (Tabela 1).
0 microhimenoptero Telenomus p0dlSl
(Ashmead) (Hymenoptera: Scelionidae), foi a (mica

& Avila, 2000), constituindo-se o primeiro no princi-

TABELA 1. Local (L), data de coleta (D), nﬁmero de posturas (P), nﬁmero de ovos coletados (O) e
nﬁmero de ovos parasitados (OP) de Euschistus heros, com suas respectivas porcentagem
de parasitismo (%P) e espécies de parasitoides. Dourados,MS. 2005.
L

Dourados

Caarapo

ltapora
V

Data

P

O

OP

%P

15/12/04

21/12/04
27/12/04
04/O1 /05
Total

28
77
43
99
247

111
192
147
289
739

54
93
22
131
300

48,6
48,4
14,9
45,3
40,6

12/01/05
18/01/05
26/01/05
01/02/05
10/O2/05
15/02/05
Total

39
101
87
55
99
12
393

186
343
234
209
371
43
1386

27
105
21
41
86
3
283

14,5
30,6
8,9
19,6
23,2
6,9
20,4

09/03/05

148
22
170

582
64
7646

470
24
494

80,7
35 , 8
76,5 _

18/03/05
_

Total

Parasit.
Telenomus podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)

podisi (100%)
podisi (100%)

podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)
podisi (100%)
T podisi (96,8%) ldentiflcar (3 2%)
T. podisi (97,0%) ldentificar (3 0%)
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espécie de parasitoide ocorrente em ovos do hospe—
deiro E. heros (100%) (Tabela 1). Godoy & Avila
(2000) e Godoy et al.l2005), também verificaram
que T. podisi foi o parasitoide que predominou em
ovos de E. heros em duas regi6es de observacao do
Estado de Mato Grosso do Sul.

Nas lavouras de soja de Caarapo, foram
coletados 393 posturas de E. heros, totalizando 1386

ovos. A taxa de parasitismo nos ovos variou de 6,9
a 30,6%, sendo T. podisi o L1ﬂ1CO parasitoide encontrado.
Dos 646 ovos de E. heros (170 posturas)
coletados em ltapora, 76,5% apresentaram
parasitados. T. podisi foi a espécie de parasitoide
predominante (97%). Em porcentagens menores
(3,0%), foram obtidas outras espécies de
microhimenopteros ainda nao identificados.
Pelos resultados obtidos, nos trés municipios

estudados, pode-se concluir que nas lavouras de soja
da Regiao de Dourados, ocorre a predominancia do
microhimenoptero T. podisi. Como 0 uso de insetici-

das nesta regiao é intenso para o controle do percevejo marrom e os parasitoides de ovos exercem forte pressao sobre a populacao dos percevejos, ha
necessidade de que sejam realizadas pesquisas sobre o impacto dos inseticidas nos insetos benéficos.
Sugere-se que ha necessidade realizacao de estu-

of Trissolcus basalis. Entomologia Experimentalis et
Applicatta, v. 79, n. 1, p. 1-7, 1996.
COSTA, M. M. L. Técnicas de criacao de Nezara

viridula (Hemiptera: Pentatomidae) e sua relacao com
o parasitéide Eutrichopodopsis nitens Blanchard,

1966 (Diptera: Tachinidae). 1991. 134 p. Dissertacao (Mestrado em Entomologia) - Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Oueiroz", Universidade de

Sao Paulo, Piracicaba.
GAZZONI, D. L.; MALAGUIDO, A. B. Effect of stink
bugs on yield, seed damage and agronomic traits of
soybeans (Glycine max). Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 31, n. 11, p. 759-767, nov. 1996.
GODOY, K. B.; AVILA, C. J. Parasitismo natural em
ovos de dois percevejos da soja, na regiao de Dourados, MS. Revista de Agricultura, v. 75, n. 2, p.
271-279, 2000.
GODOY, K. B.; GALLI, J. C.; AVILA, C. J. Parasitismo

em ovos de percevejos da soja Euschistus heros
(Fabricius) e Piezodorus guildinii (Westwood)
(Hemiptera:Pentatomidae), em Sao Gabriel do Oes-

te, MS. Ciéncia Rural, v. 35. n. 2, p. 455-458, 2005.

dos com T. podisi, tendo em vista seu uso como

MOREIRA, R. P.; BECKER, M. Mortalidade, no periodo de pré-emergencia, de parasitoides de Nezara
viridula (L., 1758) (Hemiptera:Pentatomidae), no
estagio de ovo na cultura da soja. Anais da Socieda-

alternativa ao controle quimico, em Mato Grosso do

de Entomologica do Brasil, v. 16, n. 2, p. 297-313,

Sul.

1987.

Referencias bibliograficas

PANIZZI, A. R.; SLANSKY JUNIOR., F. Review of
phytophagous
pentatomids
(Hemiptera:
Pentatomidae) associated with soybean in Americas.

CORREA-FERREIRA, B. S. Utilizacao do parasitoide
de ovos Trissolcus basalis (Wollaston) no controle
de percevejos da soja. Londrina: EMBRAPA-CNPSo,
1993. 30 p. (EMBRAPA—CNPSo. Circular Técnica,
1 1).

CORREA-FERREIRA, B. S. Trissolcus basalis para o
controle de percevejo da soja. In: PARRA, J. R. P.;
BOTELHO, P. S. M.; CORREA-FERREIRA, B. S.;
BENTO, J. M. Controle biologico no Brasil. Sao Paulo: Manole, 2002. p. 449-471.
CORREA-FERREIRA, B. S.; MOSCARDI, F. Biological
control of soybean stink bugs by inoculative releases

Florida Entomologist, v. 68, n. 1, p. 184-214, 1985.
TODD, J. W.; HERZOG, D. C. Sampling
phytophagous Pentatomidae on soybean. In: KOGAN,
M.; HERZOG, D. C. (Ed). Sampling methods in
soybean entomolgy. New York: Springer-Verlag,
1980. p. 438-478.

VILLAS BOAS, G. L.; MOSCARDI, F.; CORREAFERREIRA, B. S.; HOFFMANN- CAMPO, C. B.;
CORSO, l. C.; PANIZZI, A. R. lndicacﬁes ao manejo

de pragas para percevejos. Londrina: EMBRAPACNPSo, 1985. 11 p. (EMBRAPA-CNPSo. Boletim,
5).

<><><><><>

Resumos da XXV// Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

727

C03. Utilizacao do parasitoide de ovos Telenomus podisi (Ahsmead)
no controle de percevejos da soja em Ponta Pora, MS
GODOY, K.B."2; AVILA, C.J.‘; PORTELA, A.C.V."3; DUARTE, M.M."3. ‘Embrapa CPAO, Cx. Postal 661,
CEP 79804-970, Dourados, MS, karIla@cpao.embrapa.br; 2Bolsista DCR/CNPq;3Bolsista de lC/ CNPq.

Varias espécies de percevejos da familia
Pentatomidae sao pragas na cultura da soja no Brasil, sendo Nezara viridula (Linnaeus), Piezodorus
guildinii (Westwood) e Euschistus heros (Fabricius)
as mais abundantes (Panizzi & Slansky Junior, 1985;
Corréa-Ferreira, 1993).
Os parasitoides de ovos tém sido considerados
os mais importantes agentes de mortalidade natural
de percevejos fitofagos (Corréa-Ferreira & Moscardi,
1996). Dentre os parasitoides destacam-se os

microhimenopteros Trissolcus basalis (Wollaston) e
Telenomus podisi (Ahsmead) (Panizzi & Slansky
Junior, 1985). Na regiao de Dourados e Sao Gabriel
do Oeste, MS, Godoy & Avila (2000) e Godoy et al.
(2005) observaram que T. podisifoi a principal espécie de parasitoide encontrada em ovos de E. heros
e de P. guildinii.

Este trabalho teve como objetivo realizar a multiplicacao do parasltoide de ovos T. podisi e liberaIos em lavouras de soja visando implementar o controle biologico de percevejos fitofagos na cultura. A
criacao do hospedeiro, o armazenamento de ovos, a
multiplicacao do parasitoide e preparacao das cartelas
com ovos parasitados seguiram a metodologia de
Corréa—Ferreira (1993). Em uma area sem aplicacao de inseticidas para controle do percevejo, por
ocasiao do final do florescimento da soja, época em
que os percevejos estavam colonizando a cultura.
As cartelas contendo os ovos parasitados foram
colocadas nas plantas de soja e distribuidas ao acaso na bordadura da lavoura nas plantas, onde o fluxo de entrada dos percevejos é maior.
Apos a liberacao dos parasitoides, realizou-se o
acompanhamento periodico na lavoura visando determinar a evolucao da populacao de percevejos na
area e, conseqiientemente, 0 impacto da liberacao
dos parasitoides. Também, por ocasiao da colheita
avaliou-se a produtividade e os danos em graos causados por percevejos através do teste de tetrazolio.
Em outra area da lavoura nao foi liberado o
parasitoide, porém houve aplicacao de inseticida
(Talcord 100ml.ha“) para controle de percevejo,
determinando os mesmos parametros da area de liberacao do parasitoide.
Na area destinada a controle biologico, foram
Iiberados em 07/01/2005 um total de 5.000 ovos
de E. heros parasitados por T. podisi por hectare.
Na area de controle quimico foi efetuado uma apli-

cacao do inseticida no dia 21/01/2005 para controle do percevejo marrom, quando a populacao declinou drasticamente (Figura 1).

5,0

4.0
3 .0
2“
Pe
rpano
cevejosl

1nNaoIiberacao -Liberaqao 1

.
Linrallpﬁn IJe.Telenonius

Apﬂtag H do -lnselicl

1 ,0

0,0
07.01 13.01 21.01 28.01 04.02 11.02 17.02 25.02 03.03 10.03
Esladio R2

Esladlo R5

Esladlo R7

Data de avaliagao

FIG. 1. Nilimero médio de percevejos/pano nas diferentes
avaIiac6es em area de liberacao e de nao liberacao de T. podisi. Dourados, MS, 2005.

Na area de Iiberacao a populacao de percevejo
manteve-se abaixo do nivel de dano até as Ultimas
avaliacoes (4 percevejo/pano), enquanto na area de
nao Iiberacao a populacao que havia sido eliminada
com a aplicacao do inseticida comeoou a se restabelecer até as avaliac6es finais, chegando na Liltima avaIiacao a nivel semelhante da area Iiberada (Figura 1).
Na avaliacao de parasitismo, na area de liberacao
foram coletados 2.460 ovos de E. heros, enquanto a
area de nao liberacao, um total de 1.616 ovos (Tabela
1). Na area de liberacao, os ovos de E. heros apresentaram, em média, 30% de parasitismo, enquanto na
area nao Iiberada a porcentagem média foi de 32%
Pode-se observar que o indice de parasitismo
na area de liberaoao foi aumentando no decorrer das
avaliac6es. Ja para a area nao Iiberada a porcentagem de parasitismo caiu para zero apos a aplicacao
do inseticida, durante cinco avaliacées, confirmando a nao seletividade do produto aplicado aos
parasitoides de ovos (Tabela 1). Todos os
parasitoides encontrados nos ovos de E. heros foram identificados como T. podisi.
O resultado da analise de sementes(Tabela 2)
mostrou que a porcentagem de sementes daniﬁcadas
por percevejos na area de Iiberacao foi menor
(12,5%) do que na area de nao liberacao (18,42%).
Ouanto a porcentagem de germinacao e vigor das
sementes, a area de Iiberacao apresentou-se com
maiores porcentagem (79,3 e 68%, respectivamen-
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TABELA 1. Numero de ovos coletados de Euschistus heros e porcentagem de parasitismo observados em area de Iiberacao e de nao Iiberacao em dez ava
liacﬁes em Ponta Pora, MS. 2005.
Data da
coleta o

N° de ovos
coletados
L

Porcentagem de
parasitismo

L

_NL

10,8
15,4
7,2
18,5
39,3
33,6
3,19
21,2
62,4
61,3

1,6
16,5
0
O
O
0
0
35,7
33,9
57,7

NL

07/01
13/01
21/01
28/01
04/O2
1 1/02
17/02
25/02
03/03
10/03

74
519
209
135
252
113
94
467
367
230

156
242
68
7
44
O
0
182
574
343

Total

2460

1616

730

I372

TABELA 2. Porcentagem de danos causados na
soja por percevejos, porcentagem de
germinacao e vigor de sementes em
area de liberacao e nao liberacao.
Dourados, MS, 2005.
AFGBS

Liberacao
N. Liber.

Dano por
Germinacao
percevejo (%)“
(%)

12,5b
18,42a

79,33a
76,17b

Vigor
(%)

68,00a
62,17b

E Médias seguidas da mesma Ietra na coluna nao diferem entre
si pelo teste T a nivel de 5% de probabilidade.

te) em relacao a area de nao liberacao (76,2 e 62,2%,
respectivamente). Esses dados evidenciam que na
area de liberacao do parasitoide foi observado um
controle mais eficaz do percevejo, fato que repercutiu na qualidade do produto colhido.
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C04. Efeito de operac6es de preparo de solo em pos-colheita sobre
larvas hibernantes de Sternechus subsignatus
TAMAI, M.A.‘; HOFFMANN-CAMPO, C.B.2; MARTINS, M.C.‘; LOPES, P.V.L.‘; ANDRADE, N.S.3; ALMEIDA,
N.S.3; SILVA FILHO, J.L.“. ‘Fundacao de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano, Av.
Ahylon Macedo, 11, CEP 47806-180, Barreiras, BA, maatamai@yahoo.com.br; 2Embrapa Soja, Londrina,

PR; 3Agéncia Estadual de Defesa Agropecuaria da Bahia, Barreiras, BA; “Embrapa Algodao, Campina
Grande, PB.

A regiao agricola da Coaceral no municipio de

intermediaria (31 dias apos a primeira operacao); 4)

Formosa do Rio Preto, Bahia, proxima a fronteira
com o Piaui, sofreu na safra 2004/O5 grandes perdas de produtividade de soja, devido ao intenso ata-

arado de aiveca; 5) arado de aiveca + grade intermediaria (31 dias apos a primeira operacao), e 6)

que de Sternechus subsignatus (Coleoptera:

Curculionidae). Apos a colheita da cultura na regiao
(57.000 ha), verificou-se que a produtividade média
ficou muito abaixo das estimativas iniciais feitas pelos
produtores.
Aproximadamente dois tercos dos 60 produto-

res da Coaceral tiveram problemas sérios com a praga, com todas as suas areas infestadas. Estima-se
que, nos 40.000 ha de area infestada por S.
subsignatus na Coaceral em, aproximadamente 70%
ocorreu perdas entre 20 a 40%. Nas areas de maior
infestacao, a queda de produtividade foi, em média,
de 20 a 25 sacas/ha, e nas areas com menor
infestacao calcula-se que as perdas oscilaram entre
8 a 10 sacas/ha.

Em visitas técnicas de pesquisadores da Fundacao Bahia e da Embrapa Soja, no periodo de marooabril de 2005, foram identificados fatores que estao
contribuindo para o agravamento do problema na
regiao. Assim, estudos para o controle da praga ja
estao em andamento, e contam com a colaboracao

dos produtores locais.
Experimentos realizados pela Embrapa Soja (Oliveira et al. 2000), informam que a eficiéncia relativa do preparo do solo no controle de insetos que
habitam o solo depende da época que se realiza a
operacao e do implemento utilizado.
Este trabalho de pesquisa teve o objetivo de
avaliar o efeito de operac6es de preparo de solo em
pos-colheita, na populacao de larvas hibernantes de
S. subsignatus na regiao da Coaceral, Oeste da Bahia.

grade intermediaria. As avaliac6es do nt'1mero de larvas hibernantes/m2 foram realizadas em trés pontos/parcela, representado, cada um, por uma area
de 0,5 m2 (1 m x 0,5 m), com sua maior medida
alocada no sentido transversal a linha de semeadura, em profundidade (0 a 5 cm; 5 a 10 cm; 10 a 15
cm e 15 a 20 cm), aos 0, 21 e 36 dias apos a
primeira operacao de preparo do solo. Os dados
(transformados em logaritmo neperiano) foram submetidos a analise de variancia (considerando parcelas subdivididas no tempo) e teste de agrupamento
de Scott e Knott (1974).
No levantamento populacional realizado antes
da primeira operacao com os implementos (dia 0), a
densidade média de S. subsignatus nas parcelas
experimentais foi de 35,08 larvas/m2. Ja nas avaliac6es aos 21 e 36 dias, as populac6es médias (28,92

e 23,94 larvas/m2) foram significativamente inferiores a inicial, mas nao diferiram entre si (Tabela 1).
TABELA 1. Nﬁmero de larvas de Sternechus subsignatus/mz de solo submetido a diferentes sistemas de preparo em pascolheita.

Trat *

g

O experimento foi instalado na primeira quinze-

na de maio de 2005, em uma area recém colhida de

0701-l>~0Ol\)—\

soja onde houve intensa infestacao de S.
subsignatus. O delineamento estatistico foi 0 de blo-

Média

cos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetic6es. Cada parcela foi constituida por uma area de
144 m2 (12 m x 12 m), espacadas em 3 m, alocadas
na bordadura da lavoura. Os tratamentos aplicados
as parcelas experimentais foram: 1) sem operacao
(testemunha); 2) subsolador; 3) subsolador + grade

__

Avalia_g6es__(_dias)**

0 dia
33,50
45,75
39,25
28,75
34,50
28,75

a
a
a
a
a
a

35,08 a

21 dias _ was dias
A
A
A
A
A
A

34,34
35,84
29,50
19,34
22,34
32,18

a
a
a
a
a
a

28,92 b

A
A
A
B
B
A

29,52
23,02
22,20
21,68
22,86
24,36

a
b
a
a
a
a

A
A
A
A
A
A

23,94 b

* Trat. = Tratamentos: 1- sem operacao (testemunha); 2subsolador; 3- subsolador + grade; 4- arado de aiveca; 5- arado de aiveca + grade; e, 6- grade intermediaria.
*" Médias (calculadas a partir de valores nao transformados)
seguidas por Ietras iguais na linha (minuscula) e coluna (maiUscula) nao diferem entre si pelo Teste de Scott e Knott (1974)
ao nivel de 5% de probabilidade. Teste de médias realizadas
com dados transformados (logaritmo neperiano).
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Apesar da diminuicao da populacao da praga nas
avaIia1;:6es que ocorreram apos o preparo do solo,
esta é ainda considerada muito elevada e de grande
potencial destrutivo para as lavouras de soja que
possam ser semeadas nesta area ou em suas proximidades na proxima safra.
Nas parcelas testemunhas (trat. 1) a quantidade total de S. subsignatus praticamente se manteve
inalterada, ao redor de 30 larvas/m2, nas trés avaliacoes realizadas. Comportamento semelhante foi
observado quando se utilizou exclusivamente a grade intermediaria (trat. 6). O reduzido impacto desse
tipo de implemento deve-se, possivelmente, a reduzida profundidade de penetracao dos discos no solo,
causando com isso pouca perturbacao no ambiente
que se encontram as larvas hibernantes.

Embora as diferencas entre os tratamentos nao
tenham sido significativas, na comparacao entre as
avaliacoes realizadas no dia 0 com a dos 21 dias,
ocorreram reduc6es acima de 9 larvas/m2 nos tratamentos 2 (9,91), 3 l9,97), 4 (9,41) e 5 (12,16). Ja

aos 36 dias apos a utilizacao do subsolador em operacao unica (trat. 2), a densidade de larvas foi estatisticamente inferior a populacao inicial, com reducao proxima a 50% (45,75 para 23,02 larvas/m2).
Quando se comparou todos os tratamentos aos
21 dias, as populacoes das parcelas onde se efe-

tuou operacoes envolvendo arado de aiveca foram
inferiores aos demais tratamentos. No dia 0 e aos
36 dias, as populac6es nao diferiram Independentemente dos tratamentos. Na Ciltima avaliacao, observou-se um nivelamento das populacﬁes entre 24,36
(trat. 6) e 21,36 (trat. 4) larvas/m2 em todos os
tratamentos envolvendo preparo de solo, enquanto

TABELA 2. Média de larvas hibernantes de Ster-

nechus subsignatus no perfil do solo
antes da operacao de preparo de solo
ldia 0).
Perfil de solo
0-5 cm
5-10 cm
10-15 cm
15-20 cm

Nﬁmero tie larvas hibernantes/m2
6,00
21,38
7,29
0,42

b*
a
b
c

* Médias (calculadas a partir de valores nao transformados)
seguidas por Ietras iguais na coluna nao diferem entre si pelo
Teste de Scott e Knott (1974) ao nivel de 5% de probabilidade.

parados a grade, provavelmente, podem causar maior
impacto sobre a populacao de larvas pela acao me-

canica causada pelo implemento agricola, além da
exposicao das mesmas a acao do calor, da luz solar,
resultando em maior mortalidade de larvas.

Os dados obtidos até o momento, sugerem que
manter o solo sem preparo em pos-colheita contribui para maior sobrevivéncia da praga no solo na
regiao. Porém, como as larvas, embora hibernantes,
podem se movimentar e voltar ao solo se nao forem
danificadas pelos implementos agricolas, as opera-

coes nao sao suficiente para diminuir as populacoes
a niveis aceitaveis. Assim, proximo ao plantio da
soja, avaIiac6es em todas as parcelas deste e outros
experimentos devem ser conduzidas. Nessa época,
espera-se um maior ntimero de pupas, que sao imoveis, e, portanto sem possibilidade de se aprofundar
no solo, ficando sujeitas a condicoes climaticas adversas e a acao de predadores.

na testemunha observou-se 29,52 larvas/m2.
Em relacao a distribuicao das larvas no perfil do
solo, observou-se que, em média, 98% das larvas
estavam localizadas de O-15 cm de profundidade;

60% destas concentradas a 5-1O cm (Tabela 2).
Poucas larvas foram encontradas a 15-20 cm de
profundidade, embora nao tenha sido observada a
presence de barreiras fisicas que pudessem impedir
seu aprofundamento no perfil do solo.
Como o subsolador e o arado de aiveca atuam
mais profundamente no perfil do solo, quando com-

Referéncia bibliograficas
OLIVEIRA, L.J.; HOFFMANN-CAMPO, C.B.; GARCIA,
M.A. Effect of soil management on the white grub
population and damage in soybean. Pesquisa
Agropecuaria Brasileira, v.65, n.5, p.887-894, 2000.

SCOTT, A.J.; KNOTT, M. A cluster analysis method
for grouping in the analysis of variance. Biometrics,
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C05. Eficiencia de inseticidas no controle da lagarta falsa—medideira,
Pseudoplusia includens, na cultura da soja
AVILA, C.J.‘; GODOY, K.B.2; SANTOS, V.2; SALVADOR, D.J.2. ‘Embrapa Agropecuaria Oeste, Cx. Postal
661, CEP 79804-970, Dourados, MS, crebio@cpao.embrapa.br; 2Bolsista do CNPq.

A lagarta falsa—medideira, Pseudoplusia
includens, e a lagarta da soja, Anticarsia
gemmata/is, sao consideradas as principais pragas
desfolhadoras da soja no Brasil, cujo ataque pode
reduzir drasticamente a sua area foliar e ocasionar

intenso dano economico, especialmente quando
essa desfolha ocorrer durante o periodo reprodutivo
da cultura. O controle da lagarta falsa-medideira
tem sido considerado dificil, por ser uma espécie

mais tolerante as doses normalmente utilizadas para
a lagarta da soja. Outra dificuldade do controle dessa
praga esta no seu habito, ja que as lagartas ficam
normalmente alojadas no baixeiro das plantas, fi-

cando assim protegidas da acao dos inseticidas,
especialmente quando a cultura estiver fechada.
Objetivou-se neste trabalho avaliar a eficiéncia de
inseticidas no controle da lagarta falsa—medideira,

quando aplicados em pulverizacao na cultura da
soja.
O ensaio foi instalado na safra 2004/O5 quando a soja encontrava-se no estadio de enchimento
de vagens (RM). Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados com oito tratamentos (Tabela 1),
em quatro repeticaes. O tamanho da parcela foi de
54,0 m2 (12 fileiras de soja, espacadas de 0,45 m,

por 10,0m de comprimento). Os tratamentos quimicos foram aplicados na cultura utilizando-se pulverizador de pressao constante (CO2), sendo sua
barra equipada com bicos tipo leque, operando com
pressao de 40 lbf/polz e volume de calda de 200

L.ha". Avaliou-se a populacao de lagartas grandes
(3 1,5 cm) e de pequenas (< 1,5 cm) em pré-contagem e aos dois, cinco e nove dias apés a pulverizacao na soja. Para isso, utilizou-se o método do
pano para a realizacao das amostragens, efetuan-

do-se trés batidas, ao acaso, no centro de cada
parcela experimental. Para a analise de variancia,
os valores médios de amostragem de lagartas (x)
foram transformados para ./ii e as médias dos
tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade. As percentagens de controle de
lagartas pequenas e de grandes, em cada tratamento
quimico, foram determinadas utilizando-se a formula de Abbott.

O ensaio foi instalado quando, na area experimental, as densidades populacionais de lagartas pequenas (LP) e de lagartas grandes (LG) de P.
includens apresentavam, em média, com 8,0 LP e
8,3 LG por pano de batida. Aos dois e cinco dias
apos o tratamento (DAT), os maiores percentuais
de controle, tanto de LP quanto de LG, foram observados com os inseticidas (g i.a.ha") thiodicarbe
(120 e 160) e metomil (161,25), sem que esses

diferissem significativamente entre si (Tabelas 2 e
3). Aos nove DAT, a excecao do thiodicarbe, todos os tratamentos quimicos proporcionaram redu-

cao significativa de LP, sendo constados niveis de
controle variando entre 59,3 a 78%. Nesta mesma
avaliacao, apenas os tratamentos com thiodicarbe
e o metomil (64,5 g i.a.ha") apresentaram densi-

TABELA 1. Tratamentos utilizados no ensaio de controle quimico da lagarta falsa-

medideira, Pseudoplusia includens, na cultura da soja, em Dourados,
MS. Safra 2004/05.
7
Nome técnico
Thiodicarbe
Thiodicarbe
Metomil

Metomil
Metomil
Metamidofos
Metamidofos
Testemunha
' Produto comercial

7 7 ,,>.,;...,...-1 * *

inseticida
Nome comercial

g i.a.L"

g do i.a.

g ou ml do PC‘

Larvin WG
Larvin WG
Lannate BR
Lannate BR
Lannate BR
Tamaron BR
Tamaron BR
Testemunha

800

120
160
64,5
107,5
161,25
300
600

150
200
300
500
750
500
1000

800
215
215
215
600
600
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TABELA 2. Ntimero médio de lagartas pequenas (LP) de P. includens em 2,00m de fileira de soja e
percentagem de controle (C) aos dois, quatro e nove dias apés a aplicacao dos tratamentos quimicos (DAT), em Dourados, MS. Safra 2004/05.
Tratamento

7

inseticida

gi.a.ha"

Thiodicarbe
Thiodicarbe
Metomil
Metomil
Metomil
Metamldofos
Metamidofos
Testemunha

120
160
64,5
107,5
161,25
300
600
—

7

7

_

DAT

LP

5 DAT

7ci%)

LP

92,7
87,3
76,4
89,1
92,7
41,8
49,1
—

1,0 c
1,8 c
3,3 bc
1,5 c
1,0 c
8,0a b
7,0 b
13,8a

of/ii

3,5 bc
2,3 bc
4,8ab
2,8 bc

0,3

9 DAT

c

6,8ab
2,8 bc
17,0a

79,4
86,8
72,1
83,8
98,5
60,3
83,8
—

C (%)

LP

8,5ab

42,4
42,4
64,4
59,3
74,6
74,6
78,0
-

8,5ab

5,3
6,0
3,8
3,8
3,3

b
b
b
b
b

14,8a

Médias seguidas da mesma Ietra, na coluna, nao diferem estatisticamente entre si (Tukey, or = 0,05)

TABELA 3. Namero médio de lagartas grandes (LG) de P. includens em 2,00m de fileira de soja e
percentagem de controle (C) aos dois, quatro e nove dias apés a aplicacao dos tratamentos quimicos (DAT), em Dourados, MS. Safra 2004/O5.
Tratamento
_ inseticida

g i.a.ha"

Thiodicarbe
Thiodicarbe
Metomil
Metomil
Metomil
Tamaron BR
Tamaron BR
Testemunha

120
160
64,5
107,5
161 ,25
300
600
—

2 DAT
LG

2,0 b
1,5 b
4,3ab

4,8ab
1,5 b
8,8ab
8,0ab
10,8a

5 DAT

C (%)

LG

81,4
86,0
60,5
55,8
86,0
18,6
25,6

1,3 b
1,3 b
5,8ab
5,0ab
1,0 b
6,5ab
5,8ab
7,5a

9 DAT

_ Ql%)
83,3
83,3
23,3
33,3
86,7
13,3
23,3

LG

0,3 b
0,8 b
0,8 b
2,0ab

1,3ab
2,8ab
1,3ab
4,0a

C (%)
93,8
81,3
81,3
50,0
68,8
31,3
68,8

Médias seguidas da mesma Ietra, na coluna, nao diferem estatisticamente entre si (Tukey, a = 0,05)

dade populacional de LG, significativamente, me-

se que os tratamentos quimicos (em g i.a.ha")

nor do que a testemunha, proporcionando niveis

thiodicarbe (120 e 160) e metomil (161,25), quando aplicados em pulverizacao na cultura da soja, sao

de controle acima de 80% (Tabela 3).
Considerando-se os efeitos dos inseticidas apenas sobre a populacao de lagartas grandes, conclui-

eficientes no controle da lagarta falsa—medideira,
Pseudoplusia includens.
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C06. Controle quimico do besourinho Diphaulaca viridipennis Clark,
1865, na cultura da soja, em Mato Grosso do Sul
GOMEZ, S.A.‘; AVILA C.J.‘; PORTELA, A.C.V.2; DUARTE, M.M.2; ROHDEN, V. DA S.2. ‘Embrapa
Agropecuaria Oeste, Cx. Postal 661, CEP 79804-970, Dourados, MS, sergio@cpao.embrapa.br; 2Estudante de Biologia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Levantamentos da entomofauna da soja feitos
em Mato Grosso do Sul por Degaspari & Gomez
(1979) mostraram que os crisomelideos mais numerosos foram Diabrotica speciosa (Germar), Cerotoma
arcuata (Olivier) e Co/aspis sp. Os autores também
detectaram alta incidéncia de outro crisomelideo,
identificado, no Brasil, como Ch/amophora sp. 0 inseto tem cerca de 6mm, pronoto alaranjado, élitros
azul-metalico (Lorencao & Miranda, 1986) e apresenta fémures posteriores dilatados, tipicos da
subfamilia Alticinae. A mesma espécie foi encontrada, na safra 1983/1984, infestando canteiros de
soja da linhagem IAC77-530, no IAC, em Campinas, SP. Exemplares coletados em Campinas e Dourados, MS, foram enviados, por Lourencao & Miranda

(1986) ao Dr. Gerhard Scherer, Museum G. Frey,
Alemanha, que os identificou como Diphaulaca
vir/'dipennis Clark, 1865. No inicio as populac6es
desse inseto foram relativamente elevadas em MS,
mas com o passar dos anos reduziram a sua ocorréncia. Reapareceram ultimamente em lavouras de
Ponta Pora, MS, infestando areas restritas. Perfuram os foliolos ainda enrolados e quando estas se
desenrolam, aparecem os furos caracteristicos na
lamina foliar. Ataques severos no inicio do desenvolvimento vegetativo pode causar desfolhamento
de até 100%. Este trabalho visou selecionar inseticidas que possam ser usados emergencialmente no
controle do D. viridipennis. O experimento foi feito
em area de producao de sementes de soja da
Embrapa Agropecuaria Oeste, em Ponta Pora, MS,

na safra 2004/2005. Foi usado delineamento em
blocos casualizados com trés repeticﬁes. As parcelas tiveram 12m de largura, correspondente a extensao da barra do pulverizador, e 50m de comprimento. O pulverizador foi regulado para liberar 150l
de calda/ha e sua barra foi equipada com bicos do
tipo leque. Os tratamentos constaram de seis diferentes inseticidas e de uma testemunha sem inseti-

cida (TabeIa1). As amostragens foram realizadas com
uma rede entomologica, sendo feitas trés grupos de

dez redadas em cada parcela. Os insetos coletados
foram acondicionados em sacos de plastico e conduzidos ao Iaboratorio para contagem. Os dados fo-

ram submetidos a analise de variancia, a comparacao entre as médias, feita pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. O percentual de eficiéncia foi

calculado pela formula de Abott. Na avaliacao de 18
horas apos a aplicacao dos tratamentos quimicos
(HATO), os inseticidas (g de i.a. ha") metomil
(107,5), tiodicarbe (80), lambdacialotrina (10),
profenofos (250), endossulfam (210), metamidofos
(240) proporcionaram controle superior a 90%, sendo

estatisticamente semelhantes entre si, mas diferentes da testemunha (<0,05). O metomil diminuiu de
eficiéncia nas avaliacﬁes subsequentes, possivelmen-

te devido a efeito residual relativamente menor. Na
avaliacao de 42 HATO todos os inseticidas, exceto
metomil e lambdacialotrina, continuaram com elevado percentual de eficiéncia. Na avaliacao de 92
HATO, apenas o metomil, nao manteve padrao de
controle satisfatorio (Tabela 2). Concluiu-se que

TABELA 1. Tratamentos aplicados no ensaio de controle quimico de Diphaulaca viridipennis Clark,
1865, na cultura da soja, em Ponta Pora, MS. Safra 2004/05.
inseticida
_

_

Dose ha“ utilizada

Nome técnico

Nome contercial

Concentracao (g i.a.I“)

g do i.a.

g ou ml do PC‘

Metomil
Tiodicarbe
Lambdacialotrina
Profenofos
Endossulfam
Metamidofos
Testemunha

Lannate BR
Larvin WG
Karaté Zeon 50 CS
Curacron 500
Thiodan CE
Tamaron BR
Testemunha

215
800
5
500
350
600

107,5
80
10
250
210
240

500
100
200
500
600
400

1 Produto comercial
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TABELA 2. NL'|mero médio de adultos (NA) de Diphaulaca viridipennis obtido por meio de dez redadas
realizadas em soja e percentagem de controle (%C) 18, 42 e 92 horas apés da aplicacao
dos tr aae
t m ntos q uimicos (HATO) na so'a,
1 em Ponta Pora, MS. Safra 2004/05 .

inseticida
Metomil
Tiodicarbe

Lambdacialotrina
Profenofos
Endossulfam
Metamidofos
Testemunha

g i.a. ha"

1a HATQ
NA

107,5
80
10
250
210
240

3,67
1,50
0,83
0,50
0,33
1,50

—

39,17a

_ 42 HATO
%c

bl
b
b
b
b
b

91
96
98
99
99
96

—

TNA
8,50 bc
1,00
d
11,50ab
2,33 cd
0,33
d
0,33
c

22,67a

(92 IIATQ
%c
62
96
49
90
98
98

—

NA
8,00ab
2,83 b
3,00 b
1,33 b
3,83 b
1,33 b

g

7 57,57
65
88
87
94
83
94

23,00a

1 Médias seguidas da mesma Ietra, na coluna, nao diferem estatisticamente entre si (Tukey, or = 0,05)

tiodicarbe, profenofos, endossulfam e metamidofos
controlam consistentemente o besourinho D.
Viridipennis, nas doses experimentadas.

DEGASPARI, N.; GOMEZ, S. A. Distribuicao geografica e abundancia estacional dos insetos pragas
da soja e seus inimigos naturals. In: REUNIAO DE

PESQUISA DE SOJA—REGlAO CENTRO, 3., 1979,
Dourados. Resultados de pesquisa com soja na
UEPAE de Dourados, 1978/79. Dourados: EMBRAPA
UEPAE Dourados, 1979. p. 182-185.
téncia de soja a insetos. V. Preferéncia para alimentacao de adultos de Diphaulaca viridipennis Clark,
1865, em cultivares e Iinhagens. Bragantia, Campinas, v. 45, n. 1, p. 37-44, 1986.

<><><><><>
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C07. Linhas-base de suscetibilidade de pentatomideos a
inseticidas quimicos, determinadas mediante contato tarsal
SOSA-GOMEZ, D.R.; LOPES, I. DE O.N.; SILVA, J.J. DA‘; OLIVEIRA M.C.N. DE‘. Embrapa Soja, Cx.
Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, drsg@cnpso.embrapa.br.

As populacées elevadas de percevejos ocasionam reducao de rendimentos, perda da qualidade de

sementes, e retencao foliar. As dificuldades de controle tém-se incrementado nos Ultimos anos, aumentando a freqtiéncia das aplicacoes, devido a esse
problema e ao surgimento de pragas como
Pseudoplusia includens e Bemisia tabaci biotipo B.
As falhas de controle de percevejos chegaram a ser
atribuidas a alterac6es na qualidade de alguns produtos. Mais recentemente, constatou-se que essas
falhas devem-se a selecao de genotipos resistentes
em alguns casos e em outros a rapida colonizacao
das areas com cultivares colhidas tardiamente (SosaGomez et al., 2001). Portanto, 0 objetivo deste trabalho foi definir um método de bioensaio simples
para a deteccao das populac6es que diferem na

suscetibilidade a inseticidas.
Os bioensaios foram realizados utilizando-se o
método de contato tarsal de diluic6es seriadas de
inseticidas. A técnica consiste em contaminar a superficie lnterna de frascos de vidro, de superficie
conhecida, com diluicaes de inseticidas, introduzindo
grupos de 15 individuos, coletados em diversas areas do Parana e Sao Paulo (Tabelas 1), e avaliandose a mortalidade apos 48 h. Os insetos inoculados
foram mantidos nos frascos de vidro com soja, como
alimento, e um chumaco de algodao embebido em agua.
Os frascos foram mantidos em camaras climatizadas
a 26 i 1°C. Os valores das concentrac6es letais

50 (CL50) foram expressos em micrograma de ingrediente ativo (i.a.) por cmz da superficie de vidro.
Os dados de mortalidade foram analisados mediante a metodologia de probit utilizando o programa SAS (1996). As equac6es probit de mortalida-

de, de acordo com as doses aplicadas, foram estimadas seguindo a metodologia descrita em Finney
(1971) e o teste de qualidade de ajuste X2 de Pearson

foi utilizado para verificar se os modelos eram
explicativos. A partir das equac6es obtidas as CL50,
foram estimadas, com o objetivo de obter um valor
de referéncia da susceptibilidade dos insetos aos

produtos. As comparacoes entre suscetibilidades,
duas a duas, foram realizadas dentro de cada popu-

lacao e produto possibilitando, assim, verificar se
houve influéncia dos diferentes locais e das datas
de coleta. Para tanto, utilizou-se uma das

metodologias descritas em Robertson e Preisler
(1992), a qual consistiu em obter uma razao dos
dois valores comparados e, a partir de sua variancia,
construiu-se um intervalo com 95% de confianca.
Caso o intervalo incluisse 0 nL'1mero 1, a hipotese de
que ambos valores eram iguais foi aceita.
As CL50 mais elevadas foram obtidas para os
produtos a base de endossulfam (Figura 1 e Tabela 2).
O produto que apresentou a menor CL50, foi a
lambda-cialotrina para Nezara viridula (Tabela 2).
Entretanto, os produtos mais téxicos para Dichelops

melacanthus foram

os

organofosforados,

TABELA 1. Populacﬁes de percevejos utilizadas nos bioensaios por contato tarsal.
7 Espécie
D. melacanthus

Data de coleta

Local
Bela Vista, PR
Guaravera,PR

Warta

Jul/04
Jun/Jul/Ago/Out/03
Abr/Out/03

Centenario do Sul, PR

Set/04

Santo lnacio, PR
Sao Pedro do lvai, PR
Sertanopolis, PR
Warta, PR

Abr/05

Guaravera,PR
Jataizinho, PR
Warta, PR

Jul/Ago/Set/04

N. viridula

P. guildinii

Guaravera, PR
Warta, PR

Jul/O3
Jan/01-Nov/02- Abr/Jul/03-Mar/Abr/O4

E. heros

Fev/01

Mar/03
FevlMar/Abr/Mai/Jul/Ago/Out/03
Mar/05
Jan/Abr/Mai/Nov/O5
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FIG. 2. Resposta de dose-mortalidade de populacoes de

FIG. 1. Resposta de dose-mortalidade de populacﬁes de

percevejos Pentatomidae, da regiao da Warta, ao

percevejos Pentatomidae ao inseticida endos-

inseticida thiametoxam, no ano 2003.

sulfam, no ano 2003.

TABELA 2. Valores maximos e minimos das Concentracoes
Letais 50 (i.a. de inseticida/cmz), em populacoes de percevejos.
7Espécie‘
Metamidofos
( Stron)

CL50_(,ug i.a.l cmz)

D. me/acan thus
E. heros
N. viridula

P. guildinii

0,028 a 0,032
ND*

0,3

0,14a1,23

Monocrotofos
(Azodrin e Nuvacron)

D.
E.
N.
P.

me/acan thus
heros
viridula
guildinii

0,04 a 0,3
0,02 a 0,4
0,2 a 0,7
0,03 a 0,5

Lambda-cialotrina
(Karate)

D.
E.
N.
P.

me/acan thus
heros
viridula
guildinii

0,14 a 0,53
0,02 a 0,03
0,004 a 0,006
0,03 a 0,3

Endossulfam
(Dissulfan)

D.
E.
N.
P.

me/acan thus
heros
viridula
guildinii

3,3 a 7,0
0,3 a 1,4
0,2 a 0,3

D.
E.
N.
P.

me/acan thus
heros
viridula
guildinii

0,1 a 0,2
0,01 a 0,2
0,02 a 0,03
0,02

Thiametoxam
(Actara)

ND*

* ND = Nao disponivel

metamidofos e monocrotofos. Considerando as diferencas entre espécies, as menores suscetibilidades
ao endossulfam, a lambda cialotrina e ao tiametoxam
foram registradas em D. melacanthus (Figs. 1 e 2,
Tabela 2). As diferencas de CL50 encontradas entre
as amostras de D. melacanthus coletadas em
Guaravera, em diferentes épocas (3,3 e 7,0 lg i.a.
de endossulfam /cm2), no més de agosto, nao foram
significativas. A CL50, determinada para N. viridula,
desse mesmo produto, foi pequena (Tabela 2).
Para E. heros, nos ensaios realizados com indi-

viduos da Warta, coletados no inicio e
no final do més de agosto de 2003, foram detectadas diferencas significativas.

Isto pode ser devido a diferencas de
suscetibilidade entre as amostras, ja que
foi observado reduzido fluxo génico entre populac6es pouco distantes. D.

melacanthus apresentou maior
suscetibilidade ao metamidofos, quando
comparado com N. viridula e P. guildinii.
O bioensaio mediante contato tarsal
é rapido e permite a realizacao de varios
ensaios no mesmo dia, nao sendo necessaria a utilizacao do microaplicador.
Sua principal desvantagem consiste
em que a precisao pode ser comprometida se os insetos nao permanecem a maior parte do tempo sobre a superficie dos
frascos de vidro, localizando-se sobre 0
filo que serve como tampa da abertura
de ventilacao.

Referencias bibliograficas
FINNEY D.J. Probit Analysis. 2rd edition.
Cambridge University Press. 1971

ROBERTSON J.L.; E PREISLER H.K.
Pesticide bioassays with arthropods. CRC Press.
Boca Raton. 127 pp. 1992.
SAS INSTITUTE. The SAS-system for windows:
release 6.11 (software). Cary: Statistical Analysis
System Institute, 1996.
SOSA-GOMEZ, D.R. CORSO, l.C & MORALES, L.
Insecticide resistance to endosulfan, monocrotophos,
and metamidophos in the neotropical Brown stikbug,
Euschistus heros (F.). Neotropical Entomology 32:
317-320, 2001.
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C08. Resisténcia de pentatomideos a inseticidas quimicos e
Iinhas-base de suscetibilidade determinadas
mediante aplicacao topica
SOSA-GOMEZ, D.R.‘; LOPES, I. DE O.N.‘, SILVA, J.J. DA‘; OLIVEIRA, M.C.N. DE‘. ‘Embrapa Soja, Cx.
Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, drsg@cnpso.embrapa.br

O complexo de percevejos ocasiona reducao de
rendimentos, perda da qualidade de sementes, eretencao foliar. Suas popuIac6es tém ocorrido em niveis elevados, tornando-se dificil seu controle. Estas dificuldades de controle, entre outras causas,
devem-se a selecao de genotipos de insetos resistentes (Sosa-Gomez et al., 2001). O objetivo deste
trabalho foi aperfeicoar o método de bioensaio para
a deteccao das populacﬁes que diferem na
suscetibilidade a inseticidas.
Os bioensaios foram realizados utilizando-se
aplicacao topica de 2 ,uL de cada diluicao dos inseticidas sobre o dorso de cada percevejo adulto, com
o microaplicador Burkard Manufacturing Co. (lnglaterra). Cada suspensao foi preparada com agua e
espalhante Agral (0,2 %). Os insetos inoculados
foram acondicionados em caixas plasticas e mantidas

a 26 1 1°C, com soja, como alimento, e algodao

sistiu em obter uma razao dos dois valores comparados e a partir de sua variancia construiu-se um
intervalo com 95% de confianca. Caso o intervalo
incluisse o nt'imero 1, a hipotese de que ambos valores eram iguais foi aceita. As DL50 mais elevadas
foram observados com endossulfam para Dichelops
melacanthus e Euschistus heros (Tabela 2 e Fig. 1).
A DL50, deste mesmo produto, observada em Nezara

viridula foi menor, comparada a das outras espécies, embora existam dados de uma Unica populacao,
proveniente de Maravilha, PR. Os produtos que apresentaram as menores DL50 para D. melacanthus e

E. heros foram o metamidofos (Stron) e o
imidaclopride (Provado) (Tabela 2).
O produto a base de acefato apresentou
toxicidade média.
A grande variabilidade de valores das DL50s de
diversas populac6es (Fig. 1 e Tabela 2) indica uma
reducao significativa da suscetibilidade, confirmando a ocorréncia de resistencia ao endossulfam nas
populacﬁes de Pedrinhas Paulista (SP), e inicio de
selecao de individuos resistentes nas Iocalidades de
Palmital, SP (DL50 = 9,9 a 30,8 /Jg i.a./adulto), e
da Warta, PR (DL50 = 5,7 a 9,7 ,ug i.a./adulto).

embebido em agua. Os valores de doses letais para
matar 50% da populacao (DL50) foram expressos
em /Jg de ingrediente ativo (i.a.) por adulto.
Os dados de mortalidade apos 48 h foram analisados mediante 0 método de probit utilizando o
programa SAS (1996). As equac6es probit (mortalidade) de acordo com as doses aplicadas foram estimadas
TABELA 1. Populac6es de percevejos utilizadas nos bioensaios de
seguindo a metodologia desaplicacao topica.
critaem Finney (1971) e 0
Local
Data de coleta
teste de qualidade de ajuste
Espécie

X2 de Pearson foi utilizado para
verificar se os modelos eram

D. melacanthus

explicativos. A partir das

Bela Vista,PR
Maravilha, PR
Palmital, SP

equacées obtidas as DL50,
foram estimadas, com o objetivo de obter um valor de re-

feréncia da susceptibilidade
dos insetos aos produtos. As
comparacaes entre suscetibilidades, duas a duas, foram
realizadas dentro de cada populacao e produto possibilitando assim verificar se houve
influéncia dos diferentes locais
e das datas de coleta. Para
tanto, utilizou-se uma das metodologias descritas Robertson
e Preisler (1992), a qual con-

Bela Vista, PR
Maravilha, PR

E. heros

Pedrinhas Paulista, SP

Jun/Out/04
Set/Out/04

Set/04
Set/04

Platina, SP
Santo lnacio, PR
Warta, PR

Fev/O5
Mar/O5
Mai/Jun/Jul/Out/2003

N. viridula

Maravilha, PR
Warta, PR

Out/04
Abr/Mai/05

P. guildinii

Out/04
Bela Vista, PR
Mar/05
Lupionopolis, PR
Mirante do Paranapanema, SP Mar/05
Mar/O5
Presidente Bernardes, SP
Abr/05
Warta, PR

Taruma, SP
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FIG. 1. Resposta de dose—mortaIidade de populacﬁes de

FIG. 2. Linhas base de suscetibilidade de percevejos

percevejos Pentatomidae ao inseticida endossulfam. (Dose expressa em ,ug i.a./adulto)

Pentatomidae ao inseticida acefato. (Dose expressa
em /Jg i.a./adulto)

TABELA 2. Valores minimos e maximos das Doses
Letais 50 (DL50) de inseticidas (pg i.a./
adulto) em populacﬁes de percevejos.

Metamidofés
(Stron)

Espécie‘

_DL50 (pg / adulto)T

D. melacanthus
E. heros
P. guildinii

0,3 a 0,6
0,2 a 0,3

D. melacanthus

imidaclopride E. heros
N. viridula
(Provado)
P. guildinii

D. melacanthus
Acefato
(Cefanol)

Endosuﬁan
(Dissulfan)

E. heros
N. viridula
P. guildinii
D.
E.
N.
P.

melacanthus
heros
viridula
guildinii

0,4 a 0,5

0,2
0,3 a 0,6

ND*
0,3
ND*
0,6 a 1,3
1,4 a 3,0
0,9 a 2,4
1,14 a 28,77
0,5 a 63,8

1,2
ND*

melacanthus, indicam, também, a reducao da
suscetibilidade.
Observaram-se diferencas de suscetibilidade
ao acefato nos bioensaios realizados com individuos de E. heros coletados em diferentes épocas
(Fig. 2). Mas essas diferencas nao foram gran-

des (2 vezes) para concluir que se deve a selecao de individuos para resistencia ou a uma variacao natural das populacfies. Comparativamen-

te os ensaios de aplicacao topica sao mais demorados, mas apresentam precisao maior porque o produto entra em contato diretamente com
o inseto, podendo, assim, a DL50 ser calculada
com confiabilidade.
Esses dados indicam a necessidade de um
monitoramento continuo dos niveis de sus-

cetibilidade das populacoes de percevejos aos
inseticidas e a necessidade de um estudo mais
detalhado para 0 manejo adequado da resistencia.

* Dados nao disponiveis
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C09. Avaliacao da eficiéncia de diferentes doses de inseticidas no

controle do percevejo marrom, Euschistus heros
CORSO, I.C.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, iccorso@cnpso.embrapa.br

Dentre o complexo de percevejos que atacam a

soja, Euschistus heros (Fabr.) é considerado uma das
principals espécies, devido a sua ampla distribuicao
no Pais e a uma resisténcia maior a inseticidas, em
geral, do que outras espécies de percevejos-pragas.
Com 0 objetivo de verificar a eficiéncia de alguns inseticidas, em diferentes doses, no seu controle, foram conduzidos dois experimentos a campo,
um em Candido Mota e outro em Palmital, Estado de
Sao Paulo, na safra 2004/05, sobre soja 'COODETEC
208’ e ‘BRS 215', nos estadios Ree R5, respectivamente. O delineamento estatistico utilizado foi 0 de
blocos ao acaso, com quatro repeticoes e parcelas
de 10 m de largura x 15 m de comprimento.
Os inseticidas e as doses (em gramas de ingrediente ativo/ha) testados foram: acefato + etofenprox
(195+26,1 e 260+34,8), acefato (225 e 300),
lambdacialotrina
SC
(7,5)
e
tiametoxam + lambdacialotrina (21,2 +15,9,

28,2 +21,2 e 35,3 + 26,5). Os produtos foram aplicados com um pulverizador costal, propelido a CO2,
equipado com barra contendo quatro bicos X-4, es-

a aplicacao (DAA) dos produtos sobre as plantas.
Realizaram-se quatro amostragens de percevejosl
parcela, utilizando-se 0 método do pano e contando-se apenas as ninfas grandes e os adultos, vivos,
caidos sobre o‘7-pano.
Os resultados obtidos encontram-se nas Tabela
1 e 2. Na pré-contagem, nao houve diferenca estatistica entre os tratamentos, quanto ao namero de
espécimes de E. heros, nos dois experimentos, 0
que indica uma distribuicao homogénea do inseto
nas duas areas experimentais.

No Experimento 1 (Candido Mota), aos 3 DAA,
todos os tratamentos diferiram estatisticamente da
testemunha, a excecao de lambdacialotrina SC,

acefato e acefato + etofenprox, nas menores doses
(225 g i.a./ha e 195+26,1 g i.a./ha, respectivamente), os quais apresentaram uma populacao mai-

or de percevejos e, conseqtientemente, menor percentagem de controle em relacao aos demais inseticidas e doses (Tabela 1).
Aos 5, 7 e 12 DAA, verificou-se a mesma situ-

pacados em O,5m, na pressao de 40 lbflpolz e velocidade de 1m/seg., proporcionando um volume de
calda equivalente a 90 L/ha.
As avaliacﬁes do efeito dos tratamentos sobre o

acao daquela verificada aos 3 DAA, exceto para
lambdacialotrina, aos 5 DAA, e acefato +etofenprox,
na menor dose, aos 12 DAA, os quais diferiram estatisticamente da testemunha, porém sem atingirem
altos indices de controle de E. heros, nestas datas

inseto foram efetuadas aos zero (pré-contagem), dois
ou trés, quatro ou cinco, sete e 12 ou 14 dias apos

de avaliacao. O Cinico inseticida eficiente foi
tiametoxam +lambdacialotrina, nas trés doses ava-

TABELA 1. NL'1mero (N) de percevejos vivos de Euschistus heros, presentes em 2m de fileira, e percentagem de controle (PC), calculada pela formula de Abbott, de inseticidas aplicados sobre
plantas de soja, em C. Mota, SP. Embrapa Soja. Londrina, PR. 2004/05.
7 Dias apos a aplicacao (DAA)
Tratamento

0

Dose (g i.a./ha)

3

N
Acefato +etofenprox
Acefato +etofenprox
Acefato
Acefato
Lambdacialotrina SC
T"|ametoxam +
lambdacialotrina SC
Tiametoxam +
lambdacialotrina SC
Tiametoxam +
lambdacialotrina SC
Testemunha

c.v. (%)

5

7*?

7

12

N

PC

N

PC

N

PC

N

PC

abca
bcd
ab
cde
ab

25
47
16
64
22

6,0 abc
3,4 cd
6,5ab
3,6 bc
3,4 cd

20
55
13
52
55

4,8 ab
2,9 cd
5,1a
3,3 bc
6,5 a

25
55
20
48
O

2,3 bcd
1,9 bc
2,9abc
2,0 bcd
4,3 ab

57
64
45
62
19

195 +26,1
260+34,8
225
300
7,5

6,6‘ n.s.2
5,5
6,9
5,1
6,6

4,8
3,4
5,4
2,3
5,0

21,2+15,9

6,4

1,4 de

78

0,6 de

92

1,1 de

83

0,7 cd

87

28,2+21,2

5,0

0,3 e

95

0,1 e

99

0,5 e

92

0,5 cd

91

35,3 +26,5
-

4,6
5,8

0,2 e
6,4 a

97
-

0,2 e
7,5 a

97
—

0,3 e
6,4 a

95
—

0,1 d
5,3 a

98
-

25

7

32

36

22

45

*7
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TABELA 2. Nﬁmero (N) de percevejos vivos de Euschistus heros, presentes em 2m de fileira, e percentagem de controle (PC), calculada pela férmula de Abbott, de inseticidas aplicados sobre
plantas de soja, em Palmital, SP. Embrapa Soja. Londrina, PR. 2004/05.
i
Tratamento

Dose (g i.a./ha)

Dias apos a aplicacao (DAA)

_0

T 7

2

N
Acefato + etofenprox
Acefato + etofenprox
Acefato

Acefato
Lambdacialotrina SC

N

4

7

PC

_2N._

PC

2,4
0,8
1,4
1,5
2,1

63
88
78
77
68

2,5
1,4
3,0
1,4
1,9

14*
PC

bc
cd
b
cd
bc

N

PC

51
73
41
73
63

4,1
3,1
3,9
3,9
2,1

b
bc
b
b
cd

45
59
48
48
72

0,4 d

92

0,8 de

89

98

0,4 d

92

0,6 de

92

98

0,3 d
5,1 a

94

0,5 e
7,5 a

93

195 + 26,1
260+34,8
225
300
7,5

3,0‘ n.s. 2

2,0 b3

2,9
2,5
4,3
2,1

0,4 cd

1,6 bc
0,7 bcd
1,3 bcd

57
91
65
85
72

21,2 +15,9

2,0

0,1 d

98

0,3 c

95

28,2+21,2

3,1

0,1 d

98

0,1 c

35,3+26,5

3,8

3,1

0,1 d
4,6 a

98

—

0,1 c
6,5a

b
bc
bc
bc
bc

N

Tiametoxam +
lambdacialotrina SC

Tiametoxam +
lambdacialotrina SC
Tiametoxam +
lambdacialotrina SC

Testemunha
C.V. (%)

40

46

53

“as

22

1 Media de quatro repeticoes.
2 Valor de F nao significativo.
3 Médias seguidas pela mesma Ietra, na vertical, nao diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%.

liadas, atingindo um indice de controle e"80%, até

Experimento 1: lambdacialotrina SC (7,5 g i.a./ha),

o quinto DAA. Esse produto também proporcionou

acefato e acefato +etofenprox, nas menores doses.
Apresentaram eficiéncia sobre E. heros, acefato e
acefato +etofenprox, nas maiores doses (300 g i.a./
ha e 260+34,8 g i.a.lha, respectivamente) e
tiametoxam +lambdacialotrina, nas trés doses ava-

altos indices de eficiéncia até o décimo-segundo

DAA, com a maior dose atingindo 98% de controle
do percevejo marrom.

No segundo ensaio (PaImital), em todas as datas de avaliacao, todos os tratamentos, sem exce-

cao, diferiram estatisticamente da testemunha, na
qual ocorreram as maiores populacfaes de E. heros
(Tabela 2)
Da mesma forma que no primeiro ensaio, esse
fato, no entanto, nao acarretou altos indices de controle do inseto le”80%), pelo menos até o quarto
DAA, para os mesmos tratamentos relacionados no

liadas. Novamente, o inseticida composto pela mistura de tiametoxam com lambdacialotrina apresentou uma performance excelente, com altos indices

de controle (>90%) até os 14 DAA. Esse produto
mostrou, assim, possuir um bom poder residual,
caracteristica importante a ser considerada nas recomendacﬁes de inseticidas para 0 controle do percevejo marrom.
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C10. Avaliacao da eficiéncia de diferentes inseticidas e doses no
controle de Piezodorus guildinii (Westwood)
CORSO, I.C.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, iccorso@cnpso.embrapa.br

Dentre o complexo de percevejos que atacam a
soja, o percevejo verde-pequeno, Piezodorus guildinii

amostragens, em nL'imero de quatro/parcela, contan-

do-se apenas as ninfas grandes e os adultos, vivos,
caidos sobre o pano.
Os resultados obtidos encontram-se na Tabela

(Westwood), é uma das principals espécies.

Com o objetivo de verificar a eficiéncia de alguns inseticidas e doses no seu controle, foi conduzido um experimento de campo, na safra 2004/05,

1. Na pré-contagem, nao houve diferenca estatisti-

ca entre os tratamentos, quanto ao miimero de espécimes de P. guildinii, o que indica uma distribuicao homogénea do inseto, na area experimental.‘
Aos 2 DAA, os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha, a excecao de lambdacialotrina SC (10 g i.a./ha) que apresentou uma populacao maior de percevejos e, conseqiientemente,
menor percentagem de controle em relacao aos de-

na fazenda experimental da Embrapa Soja, em Lon-

drina, PR, com soja ‘BRS 133’, no estadio
reprodutivo R6. O delineamento estatistico utilizado
foi blocos ao acaso, com quatro repeticoes, utilizan-

do-se parcelas com 20 linhas de 15 m de comprimento, espacadas em 0,5 m.
Os inseticidas e as doses (em gramas de ingrediente ativo/ha) testados foram: acefato +
etofenprox (195 +26,1 e 260+34,8), acefato
(225 e 300), lambdacialotrina SC (10) e

nha acefato+etofenprox e acefato, nas maiores

tiametoxam + lambdacialotrina, (21,2 +15,9,

doses (260+34,8 g i.a./ha e 300 g i.a./ha, respec-

28,2+21,2 e 35,3+26,5). Os produtos foram
aplicados com um pulverizador costal, de pressao

tivamente), além de tiametoxam + lambdacialotrina,

constante (CO2), equipado com barra contendo
quatro bicos X-4, gastando-se um volume de calda equivalente a 90 L/ha.
As avaliacoes do efeito dos tratamentos sobre
o inseto foram efetuadas aos zero (pré-contagem),
dois, quatro, sete e 10 dias apos a aplicacao (DAA).

doses, nesta
data, ja apresentaram populacoes estatisticamente iguais a da testemunha e, conseqiientemente, baixos percentuais de controle da praga.
Aos 7 DAA, houve aumento geral do percevejo
verde-pequeno, provavelmente devido a migracao

Utilizou-se o pano-de-batida para

de percevejos advindos de outras areas com soja da

mais inseticidas testados.
Aos 4 DAA, continuaram diferindo da testemu-

nas trés doses avaliadas. Os demais inseticidas e

fazer as

TABELA 1. NL'|mero (N) de percevejos vivos de Piezodorus guildinii, presentes em 2m de fileira, e
percentagem de controle (PC), calculada pela férmula de Abbott, de inseticidas aplicados
sobre plantas de soja. Embrapa Soja. Londrina, PR. 2004/05.
Diasapés a aplicacao (DAA)
Tratamento

Dose (g i.a./ha)

0
N

Acefato + etofenprox
Acefato + etofenprox

2
N7PC

4
N

PC

7
NPC

1_o
NPC

1,8‘ n.s.2

0,6 bc3

57

1,1 abc 39

3,8ab

2,4 cd

56

Acefato

195 + 26,1
260+34,8
225

1,5
0,8

Acefato

64
71
71
36

0,6
1,1
0,6
1,3

67
39
67
28

4,36
3,1ab
3,3ab
3,9ab

OOOOO

3,4 bc
2,9 bcd
3,6 bC
4,1ab

37
46
33
24

300

0,6

Lambdacialotrina SC
Tiametoxam +

10

1,1

0,5
0,4
0,4
0,9

lambdacialotrina SC
Tiametoxam +
lambdacialotrina SC
Tiametoxam +

21,2 +15,9

1,1

0,20

86

0,3 bc

83

3,8ab

O

5,3a

2

28,2+21,2

1,3

0,1 c

93

0,1 c

94

2,7ab

10

4,4ab

19

lambdacialotrina SC

35,3+26,5

1,3
0,9

0,1 c

93

0,1 c

94

2,,1 b

30

1,8 d

67

1,4a

—

1,8a

—

3,0 ab

—

5,4 a

—

Testemunha
C.V. (%)

-

53

bc
bC
bc
ab

56

1 Média de quatro repeticoes.
2 Valor de F nao significativo.
3 Médias seguidas pela mesma Ietra, na vertical, nao diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
V' I

bc
abc
bC
ab

62

22

17
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fazenda, que foram sendo colhidas, para a area experimental onde este trabalho foi realizado. Isso fez
com que nao aparecessem diferencas estatisticas
para nenhum tratamento, em relacao a testemunha,
e indices de controle nulos (0%), para varios tratamentos.
Finalmente, aos 10 DAA, tiltima data de avaliacao, diferencas estatisticas voltaram a aparecer para
alguns inseticidas, em relacao a testemunha, mas
sem maior repercussao nos percentuais de controle
do percevejo verde-pequeno.
Ouanto a eficiéncia de controle dos produtos e

doses testados, apenas tiametoxam +
lambdacialotrina, nas trés doses avaliadas, foi eficiente, atingindo o indice minimo de controle de
80%, exigido pelas Normas da Comissao de
Entomologia para Recomendacao de inseticidas, em
uma das duas primeiras avaliac6es (2 ou 4 DAA).
Porém, esse produto nao apresentou um bom poder residual de controle, com indices de eficiéncia
acima de 80%, até o décimo DAA, como era de se
esperar, devido a migracao de espécimes de P.
guildinii, advindos de outras areas com soja da fazenda, que foram colhidas.
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C1 1. Eficacia do Connect (lmidaclopride + Betaciflutrin) no controle
de percevejo marrom (Euschistus heros) no inicio da infestacao na
cultura da soja na regiao sudoeste do Estado de Goias
RATTES, J.F.‘; SOUSA, C. DOS R.; MARTINS, C.S.‘; GUERRA, R.M.‘; BORGES, L.L.‘; CASTRO, D.F.
DE‘; SANDANIEL, C.R.‘; CABRAL, F.L.‘; RUDOVALHO, M.C.‘. Universidade de Rio Verde-Fesurv, Cx.

PostaI104, CEP 75901-970, Rio Verde, GO, rattes@fesurv.br

Dentre os fatores limitantes da producao de soja,
os percevejos sugadores de graos sao considerados
como as mais importantes que atacam a parte aérea
da cultura. As principals espécies de percevejos
fitofagos na Regiao de cerrados no Brasil sao
Piezodorus guildinii e Euschistus heros (RATTES,

2004). Os danos causados por esses insetos vao
desde ma formacao dos graos, chochamento, e
murcha provenientes pela succao afetando suas
qualidades, ao abortamento de vagens e distlfirbios
fisiologicos na maturacao das plantas, permanecendo verdes na época da colheita, causando reducao
drastica da produtividade (CORREA-FERREIRA;

A aplicacao dos inseticidas foi realizada em 5
de fevereiro de 2005 quando a populacao dos percevejos colonizadores se encontravam em média

inferior a 1,0 individuol amostragem, estando a soja
no estadio fenologico R 5.1. Os inseticidas foram

aplicados com pulverizador costal pressurizado a
CO2 , com pressao constante de 40 lb. O volume de
calda utilizado foi de 150 I/ha.
As amostragens de nfimero de percevejos foram realizadas utilizando-se o método "pano de batida", realizando 4 batidas por parcela, classificando
os insetos por fase de desenvolvimento (ninfas e

bucal dos insetos constituem como porta de entrada para microorganismos patogénicos. (HOFFMANN-

adultos). As avaliacoes foram constituidas de uma
prévia, e aos 2, 4, 7 e 10 e 14 dias apos aplicacao
(DAA). Os parametros avaliados foram o ntimero de
ninfas e adultos vivos.
De acordo com resultados obtidos, verificou-se
que sobre a populacao de percevejos na fase adulta,

CAMPO et aI.,2000)

os melhores resultados foram obtidos com o Connect

PANIZZI, 1999).Este disttirbio é proveniente da injecao de toxinas, quando da succao de seivas, permitindo que os orificios ocasionados pelo aparelho

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia e
praticabilidade agronomica do Connect (lmidaclopride

associado com Betaciflutrin) em diferentes dosagens
sobre a populacao dos percevejos colonizadores (E.
heros), no inicio da infestacao.
O ensaio foi realizado na Fazenda do Sr.
Wanderson de Oliveira, no municipio de Rio VerdeGO., no periodo de1 a 25 de de fevereiro de 2005.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos

(84,37 e 67,5 i.a/ha) e Engeo Maxx que obtiveram
eficacia superior a 80% até aos 15 dias apos aplicacao (DAA), diferindo significativamente apenas da
testemunha. Observou-se que quando a aplicacao

dos inseticidas foi realizada sobre a populacao dos
percevejos no inicio da infestacao, ocorreu um atraso em na colonizacao dos mesmos, nao observando
a presenca de percevejos na fase ninfal durante 0
periodo avaliado.

ao acaso com 6 tratamentos e 04 repeticoes. As
parcelas foram constituidas de 20 fileiras de soja,
com 15 m de comprimento espaoadas por 0,45m
(135 m2), tendo como area Citil as 18 linhas centrais, desprezando 0,50 m nas extremidades sobre
a cultivar M-SOY 8110. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A
eficiéncia dos produtos foi calculada segundo
ABBOTT.
Os tratamentos e dosagens em i.a/ha testadas
foram: Endossulfan (Thiodan 350 EC) 437,5;
Thiamethoxam + Lambdacyalotrina (Engeo Maxx
247 SC) 37,05; lmidaclotpride + Betaciflutrin
(Connect 112,5 SC) 56,25; lmidaclotpride +
Betaciflutrin (Connect 112,5 SC) 67,5; lmidaclotpride
+ Betaciflutrin (Connect 112,5 SC) 84,375.

Referencias bibliograficas
CORREA-FERREIRA, B.S.; A. R. PANIZZI,. Percevejos da soja e seu manejo. Londrina: EMBRAPA —
CNPS. 1999.45 p.
HOFFMANN-CAMPO, C. B.; MOSCARDI, F.;
CORREA-FERREIRA, B.; OLIVEIRA, L. J. . Pragas
da soja no Brasil e seu manejo integrado. Londrina :
Embrapa Soja,. (Circular Técnica / Embrapa Soja,
30). 2000
RATTES, J. F.,. Sobrevivéncia do percevejo marrom
Euschistus heros na entressafra da soja na regiao de
cerrados. Goiania: UFG. 78p. (Tese — Doutorado em
area de concentracao: producao vegetal) 2004
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C12. Eficacia do Engeo Maxx (Thiamethoxan + Lambdacyalothrin)
no controle do percevejo marrom (Euschistus heros) na cultura da
soja, na regiao sudoeste do estado de Goias
RATTES, J.F.‘; SOUSA, C. DOS R.; MARTINS, C.S.‘; GUERRA, R.M.‘; BORGES, L.L.‘; CASTRO, D.F.
DE‘; SANDANIEL, C.R.‘; CABRAL, F.L.‘; RUDOVALHO, M.O.‘. ‘Universidade de Rio Verde-Fesurv, Cx.

Postal 104, CEP 75901-970, Rio Verde, GO, rattes@fesurv.br
Os percevejos sao considerados como um dos
principals fatores Iimitante na producao na cultura
da soja, e nos tiltimos anos observamos um crescimento substancial desta praga na regiao central do
Brasil. As principals espécies de percevejos fitofagos
que ocorre nesta Regiao Brasil sao Euschistus heros
e Piezodorus guildinii (RATTES, 2004). Os danos
causados por esses insetos vao desde ma formacao
dos graos, chochamento, e murcha provenientes da
succao durante a alimentacao, ao abortamento de

sobre a cultivar.M-SOY 81 10. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
A eficiéncia dos produtos foi calculada segundo
ABBOTT.
Os tratamentos e dosagens em i.a/ha testadas
foram: Thiamethoxam+Lambdacyalothri (Engeo
Maxx 247 SC) 37,05; Thiamethoxam +
Lambdacyalotrin (Engeo Maxx 247 SC) 44,46;
(Engeo Maxx 247 SC) 49,4; Acephato 750 (Orthene)
225; Endossulfan 350 EC (Tiodan) 437,5.

vagens e distdrbios fisiologicos na maturacao das
plantas, permanecendo verdes na época da colhei-

A aplicacao foi realizada em 12 de marco de

ta, provenientes da toxina que injeta na planta no
momento da alimentacao, causando reducao drastica da produtividade (CORREA-FERREIRA; PANIZZI,
1999). Este disttirbio é proveniente da injecao de
toxinas, quando da succao de seivas, permitindo que

os orificios ocasionados pelo aparelho bucal dos insetos constituem como porta de entrada para
microorganismos patogénicos. (HOFFMANN-CAM-

P0 et al.,2000)
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia e
praticabilidade agronomica do Engeo Maxx
(Thiamethoxam associado Lambdacyalothrin) em

2005 quando a populacao dos percevejos colonizadores se encontrava em média de 4,25 indivlduosl
amostragem, estando a soja no estadio fenolégico R
5.4 Os inseticidas foram aplicados com pulverizador costal pressurizado a CO2, com pressao constante de 40 lb. O volume de calda utilizado foi de
150 I/ha.
As amostragens de ntimero de percevejos foram realizadas utilizando-se o método “pano de batida", realizando-se 4 batidas por parcela, classificando os insetos por fase de desenvolvimento (ninfas
e adultos). As avaliacoes foram constituidas de uma
prévia, e aos 2, 4, 7 e 10 e 14 dias apos tratamento

diferentes dosagens a populacao do percevejo mar-

(DAT). De acordo com resultados obtidos, verificou-

rom (E. heros).

se que sobre a populacao de percevejos na fase adul-

O ensaio foi realizado na Fazenda do Sr.
Wanderson de Oliveira no municipio de Rio VerdeGO. no periodo de 10 a vinte e seis de marco de
2005. O delineamento experimental utilizado foi de
blocos ao acaso com 6 tratamentos e 04 repetic6es. As parcelas foram constituidas de 20 fileiras
de soja, com 15 m de comprimento espacadas por

ta, os melhores resultados foram obtidos com o
Engeo Maxx, na maior dosagem (49,4 i.a/ha) com
eficacia satisfatoria até aos 15 dias apos aplicacao
(DAA), seguido do Engeo Maxx a 44,46 i.a/ha, e
Orthene que se mostram eficazes até aos 10 DAA.
Sobre a populacao de ninfas, verificou-se que o
Engeo Maxx nas dosagens de 49,4 e 44,46 i.a/ha,
apresentaram como os melhores resultados com eficacia superior a 80% até aos 4 DAA.

O,45m (135 m2), tendo como area Citil as 18 linhas
centrais, desprezando-se 0,50 m nas extremidades
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C13. Eficacia do Engeo Maxx (Thiamethoxan + Lambdacyalothrin)

no controle do percevejo verde pequeno (Piezodorus guildinii) na
cultura da soja, na regiao sudoeste do Estado de Goias
RATTES, J.F.‘; SOUSA, C. DOS R.; MARTINS, C.S.‘; GUERRA, R.M.‘; BORGES, L.L.‘; CASTRO, D.F.
DE‘; SANDANIEL, C.R.‘; CABRAL, F.L.‘; RUDOVALHO, M.C.‘. ‘Universidade de Rio Verde-Fesurv, Cx.
Postal 104, CEP 75901-970, Rio Verde, GO, rattes@fesurv.br

Os percevejos sugadores de graos sao considerados as pragas mais importantes que atacam a parte aérea da cultura da soja. Por se alimentarem de
graos afetam seriamente seu rendimento e qualidade. As principals espécies de percevejos fitofagos
que ocorre nesta Regiao sao Piezodorus guildinii e
Euschistus heros (RATTES, 2004), sendo que a P.
guildinii é espécie que mais se alimenta por dia de
permanéncia na cultura, e possui a toxina mais nociva a planta. Os danos causados por esses insetos
vao desde ma formacao dos graos, chochamento, e
murcha provenientes da succao durante a alimentacao, ao abortamento de vagens e distL'1rbiosfisiologicos na maturacao das plantas, permanecendo verdes na época da colheita, provenientes da toxina

que injeta na planta no momento da alimentacao,
causando reducao drastica da produtividade
(CORREA-FERREIRA; PANIZZI, 1999).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia e
praticabilidade agronomica do Engeo Maxx
(Thiamethoxam+Lambdacyalothrin) em diferentes
dosagens no controle do percevejo verde pequeno
(P/'ezodorus guildinii).
O ensaio foi realizado na Fazenda do Sr.
Wanderson de Oliveira no municipio de Rio Verde—
GO., no periodo de 10 a 26 de marco de 2005. O
delineamento experimental utilizado foi de blocos ao
acaso com 6 tratamentos e 04 repetic6es. As parcelas foram constituidas de 20 fileiras de soja, com
15 m de comprimento espacadas por O,45m (135
m2), tendo como area Util as 18 Iinhas centrais, desprezando 0,50 m nas extremidades sobre a
cultivar.M-SOY 8110. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A

eficiéncia dos produtos foi calculada segundo
ABBOTT.
Os tratamentos e dosagens em i.a/ha testadas
foram: Thiamethoxam+Lambdacyalothri (Engeo
Maxx 247SC) 37,05; Thiamethoxam +
Lambdacyalotrin (Engeo Maxx 247 SC) 44,46;
(Engeo Maxx 247 SC) 49,4; Acephato 750 (Orthene)
225; Endossulfan 350 EC (Tiodan) 437,5.

A aplicacao foi realizada em 12 de marco de
2005 quando a populacao dos percevejos encontrava-se em média de 3,8 individuosl amostragem, estando a soja no estadio fenologico R 5.4 Os inseticidas foram aplicados com pulverizador costal

pressurizado a CO2, com pressao constante de 40
lb. O volume de calda utilizado foi de 150 I/ha.
As amostragens de nomero de percevejos foram realizadas utilizando-se o método “pano de batida", realizando-se 4 batidas por parcela, classificando os insetos por fase de desenvolvimento (ninfas
e adultos). As avaIiac6es foram constituidas de uma

prévia, e aos 2, 4, 7 e 10 e 14 dias apos tratamento (DAT). Os parametros avaliados foram o ntimero
de ninfas e adultos vivos

De acordo com resultados obtidos, verificou-se
que sobre a populacao de percevejos na fase adulta,
os melhores resultados foram obtidos com Engeo

Maxx nas dosagens de 44,46 i.a/ha com eficacia
satisfatoria até aos 15 dias apos aplicacao (DAA),
seguido pelo Engeo Maxx (49,40 i.a/ha) com eficacia até aos 7 DAA.
Sobre a populacao de ninfas, verificou-se que o
Engeo Maxx em todas as dosagens testadas, mostrou-se eficaz até aos 7 DAA, seguido do Orthene,
que apresentou eficacia até aos 4 DAA.
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C14. Eficacia do Connect (lmidaclopride + Betaciflutrin) no controle
de diferentes populacﬁes do percevejo marrom (Euschistus heros) na
cultura da soja, na regiao sudoeste do Estado de Goias
RATTES, J.F.‘; SOUSA, C. DOS R.; MARTINS, C.S.‘; GUERRA, R.M.‘; BORGES, L.L.‘; CASTRO, D.F.
DE‘; SANDANIEL, C.R.‘; CABRAL, F.L.‘; RUDOVALHO, M.C.‘. ‘Universidade de Rio Verde-Fesurv, Cx.
Postal 104, CEP 75901-970, Rio Verde, GO, rattes@fesurv.br

Os percevejos sugadores de graos sao considerados as pragas mais importantes que atacam a parte aérea da cultura da soja. Por se alimentarem de

graos afetam seriamente seu rendimento e qualidade. As principais espécies de percevejos fitofagos
que ocorrem na Regiao Central do Brasil sao
Euschistus heros e Piezodorus guildinii (RATTES,
2004). Os danos causados por esses insetos sao
chochamentos dos graos, perda de peso e
abortamento de vagens provenientes da succao, e
disttirbios fisiologicos na maturacao das plantas,
permanecendo verdes na época da colheita provenientes da injecao de toxinas (CORREA-FERREIRA;
PANIZZI, 1999). Este disttirbio é conseqiiéncia da
injecao de toxinas, quando da succao de seivas,
permitindo que os orificios ocasionados pelo aparelho bucal dos insetos constituem como porta de
entrada para microorganismos patogénicos.
(HOFFMANN-CAMPO et al.,2000)
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia e
praticabilidade agronomica do Connect (lmidaclopride
associado com Betaciflutrin) sobre diferentes popuIacoes de percevejos e épocas de controle.
O ensaio foi realizado na Fazenda do Sr.
Wanderson Oliveira, no municipio de Rio Verde— GO.,
no periodo de 01 de fevereiro a 15 de marco de

2005. O delineamento experimental utilizado foi de
blocos ao acaso com 7 tratamentos e 04 repetic6es. As parcelas foram constituidas de 20 fileiras
de soja, com 15 m de comprimento espacadas por
O,45m (135 m2), tendo como area titil as 18 Iinhas
centrais, desprezando 0,50 m nas extremidades sobre a cultivar M-SOY 8110. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Metamidofos + Endossulfan (Tamaron 600 + Thiodan
350 EC) 360+175 em R 5.6.
A primeira aplicacao sobre a populacao dos percevejos colonizadores foi realizada em 7 de fevereiro de 2005, quando a populacao dos percevejos
encontrava-se em média de inferior a 1,0 individuol
amostragem, estando a soja no estadio R3. A segunda aplicacao (20 fevereiro) foi realizada apenas
com o Metamidofos (300 i.a/ha) sobre as areas tratadas anteriormente com Connect nas dosagens de
56 e 84 i.alha com a soja neste momento no estadio R 5.1 . A aplicacao sobre os percevejos quando a
populacao se encontrava em média 4 indivlduosl
amostragens foi realizada em 01/O3/2005 com a
soja em R 5.6. Os inseticidas foram aplicados com
pulverizador costal pressurizado a C02, com pressao constante de 40 lb. O volume de calda utilizado
foi de 150 I/ha.
As amostragens de namero de percevejos foram realizadas utilizando-se o método “pano de batida", realizando 4 batidas por parcela, classificando
os insetos por fase de desenvolvimento (ninfas e
adultos). As avaliacfues foram constituidas de uma
prévia, e aos 2, 4, 7 e 10 e 14 dias apos cada aplicacao. Os parametros avaliados foram o nilimero de
ninfas e adultos de percevejos vivos.
De acordo com resultados obtidos, observou-se

que quando os inseticidas foram aplicados sobre a
populacao dos percevejos colonizadores no inicio da
infestacao (R3) com populacao inferior a 1,0 individuo/amostragem, verificou-se que o Connect a 84

i.alha apresentou eficacia satisfatoria até aos 21 dias
apos aplicacao (DAA). Preconizando uma primeira

ram: lmidaclotpride + Betaciflutrin (Connect 112,5
SC) 84,375 no estadio R 3; lmidaclotpride +

aplicacao do Connect com populacao inferior a 1,0
individuo/amostragem, e posteriormente uma segunda aplicacao com Tamaron (300 ia/ha), verificou-se
que o Connect a 56 e 84 i.alha mostraram eficacia
superior a 80 % até aos 28 DAA, nao verificando
diferenca significativa entre os tratamentos.
Avaliando a eficacia dos tratamentos quando a

Betaciflutrin (Connect 112,5 SC) 56,25 em R 3 e

populacao dos percevejos encontrava-se em média

A eficiéncia dos produtos foi calculada segundo

ABBOTT.
Os tratamentos, dosagens em i.alha testadas e
fases de desenvolvimento fenologico da cultura fo-

Metamidofos (Tamaron 600) 300 em R 5.1;
lmidaclotpride + Betaciflutrin (Connect 112,5 SC)
84,375. e Metamidofos (Tamaron 600) 300 em R
5.1; Metamidofos (Tamaron 600) 300 em R 5.6;
Endossulfan (Thiodan 350 EC) 437,5 em R 5.6;

superior a 4,0 individuos/ha verificou-se que melhor
resultado foi obtido com 0 Tamaron (437 i.a/ha) com

eficacia satisfatoria até aos 7 DAA. Sobre a populacao
de ninfas o melhor resultado foi obtido com o Thiodan
(437 i.a/ha) com eficacia satisfatoria até aos 2 DAA.
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Analisando o momento de aplicacao dos inseticidas sobre diferentes populacoes, verificou-se que
quando foi realizada no inicio da infestacao, houve
um atraso na colonizacao dos percevejos em
consequéncia da baixa populacao de ninfas até aos
21 DAA.
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C15. Eficacia do Piramide (Acetamipride) em tratamento de
sementes no controle das pragas iniciais na cultura da soja na
regiao sudoeste do estado de Goias
RATTES, J.F.‘; SOUSA, C. DOS R.; MARTINS, C.S.‘; GUERRA, R.M.‘; BORGES, L.L.‘; CASTRO, D.F.
DE‘; SANDANIEL, C.R.‘; CABRAL, F.L.‘; RUDOVALHO, M.C.‘. ‘Universidade de Rio Verde-Fesurv, Cx.
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Sao consideradas pragas iniciais, todas aquelas
que pelos seus habitos alimentares e ocorréncias
estao presentes na cultura no inicio do desenvolvi-

mento das mesmas, podendo ser de habitos subterraneos (coros e percevejos castanhos) ou de superficie (lagarta elasmo e lagarta rosca). As principais

espécies de pragas consideradas iniciais sao: lagarta elasmo (E/asmopalpus /ignosellus), (Pyralidae), que

com 8 tratamentos e 04 repetic6es. As parcelas
foram constituidas de 6 fileiras de soja, 8 m de comprimento espacadas por O,50m (24 m2), tendo como
area Util as 4 Iinhas centrais, desprezando 0,50 m
nas extremidades sobre a cultivar DM Soberana. As
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. A eficiéncia dos produtos foi
calculada segundo ABBOTT.

no inicio do desenvolvimento da soja, causando re-

Os tratamentos e dosagens em i.a/100 kg sementes testados foram: Acetamipride (Piramide 700

ducao de stand de plantas; complexo de coleopteros

WG) 24,5; Acetamipride (Piramide 700 WG) 35;

lcrisomelideos) sendo as espécies de maior ocorréncia na Regiao Central do Brasil a Maecolaspisjoliveti,
Megasce/is sp. Diabrotica speciosa, Cerotoma sp.,
entre outras. Estes insetos na fase adulta sao desfolhadores , e na fase larval alimentam-se do sistema
radicular e nodulos da planta; Coros (Col. Scarabaeoidae) larvas rizéfagas que tem causado danos em

Acetamipride (Piramide 700 WG) 52,5; Acetamipride

em sua fase larval, corta e broqueia o colo da planta,

lavouras de soja em varios estados (Oliveira et al.
1997; Gazzoni et al 1988; Hoffman-Campo et al 2000;

Corso et al 1994). A espécie que ocorre na regiao
do sudoeste de Goias é a Lyogenis suturalis e L.
fuscus spp. O ataque é caracterizado pela presence
de reboleiras (manchas) com plantas amareladas,
murchas e sem raizes secundarias, quando ocorre
no inicio de crescimento da planta, ou plantas amareladas e com desenvolvimento retardado e raizes
parcialmente danificadas, quando o ataque é mais
tardio. Dentre outras espécies de pragas iniciais de
grande importancia temos o percevejo castanho
(Scaptocoris castanea, A tarsocor/ls brachiarea), cupins,
formigas, lagarta rosca (Agrotis ipso/on) entre outras.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia e
praticabilidade agronomica do Piramide (Acetamipride) em tratamento de sementes no controle das
pragas iniciais na cultura da soja. O ensaio foi realizado no Centro Tecnologico da Comigo—CTC, no
municipio de Rio Verde-GO, no periodo de 5 de marco a 5 abril 2005. O solo foi classificado como
Latossolo Vermelho - Escuro com textura média fase
cerrado de relevo suavemente inclinado. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso

(Piramide 700 WG) 70 e Thiamethoxam (Cruiser 700

WP) 35. Os inseticidas foram aplicados em tratamento de sementes, as quais foram tratadas e imediatamente semeadas no dia 5 de marco de 2005.
As avaliac6es foram realizadas aos 5, 7, 14 e 21
dias apos a emergéncia das plantulas (DAE). Os
parametros avaliados foram: stand inicial, presenca
de coros, de plantas atacadas por lagarta elasmo,

ntimero plantas atacadas por crisomelideos, e presenca de mosca branca migratorias. Para verificar a
presenca de coros, foram realizadas trés trincheiras
de 40 cm de largura por 50 de comprimento e 20 de
profundidade por parcela, verificando -se o ntiimero

de insetos vivos. Para lagarta elasmo, foi avaliado 1
m linear de plantas, em trés amostragens por parcela, verificando-se a presenca de plantas com sintomas do ataque das lagartas. Para crisomelidoes e
mosca branca, foi contado 0 ntimero de insetos encontrados em 1 metro linear de plantas, realizandose tres amostragens por parcela.
Analisando o stand inicial, verificou-se que quando as sementes nao foram tratadas (testemunha),
observou-se uma reducao de 26% no stand comparado aos demais tratamentos.

Sobre a populacao de complexo de pragas iniciais, verificou-se que houve uma eficacia satisfatoria

no controle de todas as pragas avaliadas neste periodo, com destaque sobre a populacao migratoria de

mosca branca (Bemisia tabaci Biotipo B) com excecao do Piramide na menor dosagem.
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C16. Eficacia do Connect (lmidaclopride + Betaciflutrin) no controle
da lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis) na cultura da soja, na
regiao sudoeste do Estado de Goias
RATTES, J.F.‘; SOUSA, C. DOS R.; MARTINS, C.S.‘; GUERRA, R.M.‘; BORGES, L.L.‘; CASTRO, D.F.
DE‘; SANDANIEL, C.R.‘; CABRAL, F.L.‘; RUDOVALHO, M.C.‘. ‘Universidade de Rio Verde-Fesurv, Cx.
Postal 104, CEP 75901-970, Rio Verde, GO, rattes@fesurv.br

A cultura da soja esta sujeita ao ataque de pragas desde a germinacao a colheita, e as lagartas
desfolhadoras sao consideradas de grande importancia por atacar a cultura reduzindo a area
fotossintética em diferentes fases de desenvolvimento. Dentre as lagartas desfolhadoras a Anticarsia
gemmatalis é considerada a principal espécie por ser
uma praga especifica da cultura e encontrada em
todos os locais de cultivos de soja no Brasil. E uma
lagarta muito voraz, que durante sua fase larval que

eficiéncia dos produtos foi calculada segundo
ABBOTT.
Os tratamentos e dosagens em i.alha testadas
foram: Betacyflutrin (Buldock 125 SC) 2,5 ;
Triflumuron (Certero 480 SC) 14,4; lmidaclotpride
+ Betaciflutrin (Connect 112,5 SC) 56,25;
lmidaclotpride + Betaciflutrin (Connect 112,5 SC)
67,5; lmidaclotpride + Betaciflutrin (Connect 112,5
SC) 84,375.
A aplicacao foi realizada em 26 de janeiro, es-

varia de 12 a 15 dias, pode consumir 100 a 150
cmz de area foliar, sendo que 96% de seu consumo
ocorre entre os 4 a 6° instares (Gazzoni, et 1995).
O ataque desta praga ocorre em reboleiras. lniciando sua alimentacao pela parte superior das plantas.

tando a soja no estadio fenologico V6 . Os inseticidas foram aplicados com pulverizador costal
pressurizado a CO2 , com pressao constante de 40
lb. O volume de calda utilizado foi de 1501/ha.

Se nao controladas pode causar 100% de desfolha.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia e
praticabilidade agronomica do Connect (lmidaclopride
associado com Betacyflutrin) em diferentes dosagens sobre a populacao da lagarta da soja Anticarsia
gemmatalis.
O ensaio foi realizado na Fazenda do Sr. Leonardo Veloso no municipio de Rio Verde-GO, no
periodo de 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2005.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos
ao acaso com 6 tratamentos e 04 repeticoes. As
parcelas foram constituidas de 10 fileiras de soja,
com 10 m de comprimento espacadas por O,45m
(45 m2), tendo como area Util as 8 Iinhas centrais,
desprezando-se 0,50 m nas extremidades sobre a
cultivar DM Soberana. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A

realizadas utilizando-se o método "pano de batida",

As amostragens de ntimero de lagartas foram
realizando-se 2 batidas por parcela, classificando os
insetos por fase de desenvolvimento (lagartas pequenas <1,5 cm e grandes > 1,5 cm). As avaliac6es foram constituidas de uma prévia, e aos 2, 4,

7 e 10 e 14 dias apos tratamento (DAT). Os
parametros avaliados foram o ntimero de lagartas

vivas.
De acordo com resultados, verificou-se que a

populacao de lagartas foi compreendida apenas de
lagartas grandes, durante o periodo avaliado. Os
melhores resultados foram obtidos com 0 Connect
na maior dosagem, e do regulador de crescimento
Certero 480 SC, que apresentaram eficacia
satisfatoria até 15 dias apos aplicacao (DAA), seguido do Connect (67,5 i.a/ha) com eficacia até aos
10 DAA.
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C17. Praticabilidade agronomica do produto Connect no
controle de lagartas de Anticarsia gemmatalis na cultura da soja
em plantio direto sob solo de cerrado
LUCAS, M.B.; MENDES, C.H.; MELO, J.M.; LUCAS, B.V.. Universidade Federal de Uberlandia, CEP 38400902, Campus Umuarama, Uberlandia, MG, Cx. Postal 593, mirb@uol.com.br

Planta arbustiva de origem asiatica, a soja, depois de disseminada pelo mundo chegou aos Estados Unidos e depois, em 1882, foi introduzida no
Brasil, particularmente no Estado da Bahia. Posteriormente chegou ao Estado de Sao Paulo e também
na Regiao Sul do pals, tendo entao uma grande valorizacao nacional, permitindo sua rapida expansao.
lsso tornou o Brasil internacionalmente conhecido a

partir de 1972, como um dos grandes produtores e
exportadores de soja, garantindo hoje o segundo lugar no ranking mundial em termos de produoao e o
primeiro nas exportacées.
Mas, como toda cultura anual, a soja é também
altamente exigente nos aspectos fitotécnicos e
fitossanitarios, principalmente, onde a ferrugem asiatica Phakopsora pachyrhizi é atualmente a princi-

pal doenca nesta cultura (Carvalho, 2004) e a lagarta de Anticarsia gemmatalis a principal praga
desfolhadora (Dutra & Avila, 1997), consumindo
cerca de 90cm’ de folha para completar o seu desenvolvimento (Andrade et al., 1997). Esta doenca
tem sido controlada satisfatoriamente com alguns
fungicidas tetraconazoles (Ito et al., 2004) e a lagarta de Anticarsia gemmatalis artificialmente com
o virus denominado Baculovirus anticarsia (Botelho
et al., 1998), ou naturalmente com o fungo
Nomuraea rileyi (Sosa-Gomez et al., 1993) ou com
alguns organismos entomofagos.
Embora 0 controle biologico, natural ou artificial, tenha mostrado ser um método eficaz dentro da
estratégia de manejo desta praga, o controle quimico acaba sendo o método mais eficaz e com resultados imediatos no controle desta praga nesta cultura, exigindo portanto, o constante estudo de eficacia de novas moléculas, conforme proposto neste
trabalho.
Assim, com o objetivo de avaliar a eficacia do
produto Connect (100g de imidacloprid + 12,5g de
betacyfluthrin por litro do produto comercial) no
controle de duas categorias de lagartas de Anticarsia
gemmata/is, este experimento foi conduzido no periodo de fevereiro a marco de 2005, em uma area
comercial da Fazenda Babilonia, situada no Municipio de Monte Alegre de Minas, Regiao do Triangulo
Mineiro. Area esta ocupada com a cultivar BRS-68
”Vencedora" sob sistema de plantio direto, onde 0
experimento foi instalado sob delineamento de blo-

cos ao acaso com seis tratamentos submetidos a

quatro repeticoes, com as plantas no estadio R3.
Cada parcela experimental foi constituida de 15 linhas de cultivo, espacadas de O,45m entre si e com
10,00m de comprimento. Apos casualizacao dos

blocos e aleatorizacao das parcelas, foi efetuada uma
pré-avaliacao contando em separado as categorias
de lagartas grandes (> 1,5cm) e lagartas pequenas

(< 1,5cm), usando o pano de batida em tres
amostragens por parcela. imediatamente apos a préavaliacao, efetuou-se uma unica aplicacao dos produtos nas suas respectivas dosels) utilizando um
pulverizador costal manual com um bico leque per-

mitindo uma vazao de 300 litros de calda/ha sem a
adicao de adjuvante ou elemento tensoativo. Os pro-

dutos e dosels) empregados foram Connect (500,
600 e 750mL/ha); Bulldock 125 SC (20mLlha) e

Certero (30mL/ha), além do tratamento testemunha
(sem pulverizacao) para comparacao dos resultados.
Empregando a mesma metodologia da pré-avaliacao
foram efetuadas cinco avaIiac6es efetivas aos 2, 4,
7, 10 e aos 15 dias apos a aplicacao dos produtos
nas suas respectivas dosels). Para analise estatisti-

ca, os dados foram transformados _em
e as
médias comparadas pelo teste de Tukey ao nivel de
5% de probabilidade. A porcentagem de eficacia foi

calculada pela formula de Abbott (1925) sobre os
dados originals adotando-se o critério de baixa, boa

e alta eficacia se encontrados valores menores que
80%, entre 80-90%, e se maiores que 90%, respectivamente, sem se preocupar com o nivel de
desfolha e dados de producao.

Apos tabulacao dos dados, constatou-se uma
distribuicao uniforme das diferentes categorias da
praga na area experimental por ocasiao da pré-ava-

liacao, sem configurar diferenca estatistica entre
todos os tratamentos, registrando uma média de 10

lagartas grandeslamostragem, conforme exigéncias
da XXVI RPSRCB (2004), e uma média de 4,4 lagartas pequenas/amostragem. Verificou-se também
a boa performance de todas as trés doses do inseticida Connect no controle da praga, configurando-se

com uma boa eficacia (80-90%) no controle de Iagartas pequenas até aos 7 dias apos a aplicacao, e
até aos 15 dias sobre lagartas grandes, permitindo
um controle efetivo até aos 10 dias sobre o complexo desta lagarta.
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Dos resultados obtidos, concluiu-se que independente da categoria de lagarta e independente da
dose trabalhada, o inseticida Connect (500, 600 e
750mL/ha) confere boa eficacia (80-90%) no controle de lagartas de Anticarsia gemmatalis até aos
10 dias apos a aplicacao, ou mesmo, até aos 15
dias quando da aplicacao da maior dose (Connect —
750mL/ha), com comportamento biologico igual ao
produto Certero em dose Linica, e superior ao produto Bulldock 125 SC, também em dose Iinica, sem
nenhum problema de fitotoxicidade ao Iongo do periodo amostral, podendo perfeitamente ser incluido
na rotacao de grupos quimicos dentro das estratégi-

gemmatalis correlacionada ao estadio fenologico da
soja em seis ciclos da cultura. In: ____. CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17, Rio de
Janeiro, 1998. Resumos... Rio de Janeiro, 1998. p.
303.

as de manejo da resistencia de pragas a inseticidas.

gemmatalis) (Lep.: Noctuidae). lnzi. CONGRES-

conference, V|l.; International soybean processing
and utilization conference, lV.; Foz do Iguacu, 2004.
p. 86.
DUTRA, I. S.; AVILA, C. J. Eficiéncia de novos inse-

ticidas no controle da lagarta da soja (Anticarsia
SO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 16, Bahia,
1997. Resumos... Salvador, 1997. p.159.
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C18. Eficiéncia de inseticidas no controle da lagarta da soja
Anticarsia gemmatalis (Hueb., 1818)
BELLETTINI, S.‘; BELLETTINI, N.M.T.‘; WEBER, L.F.2; FERRANTE, M.J.3; SILVA, G.T.G. DA3; STRADA,
J.P.C.3. ‘FFALM, Cx. Postal 261, CEP 86360-000, Bandeirantes, PR, beIlettini@ffalm.br; 2Bayer
CropScience, Londrina, PR; 3Estagiarios da FFALM.

A lagarta da soja é encontrada em todos os locais de cultivo sendo 0 desfolhador mais comum da
cultura no Brasil. Ataca as lavouras a partir de novembro nas regioes setentrionais, e janeiro no extremo sul do Pais (Gazzoni et al. 1994 e Gazzoni &
Yorinori, 1995).
As lagartas enquanto pequenas, atacam as foIhas, raspando-as e ocasionando pequenas manchas
claras; a medida que crescem, ficam vorazes e destroem completamente as folhas, podendo danificar
até as hastes (Gallo et al., 2002).
Com o objetivo de avaliar a eficiéncia de inseticidas no controle da lagarta da soja, instalou-se experimento.
O experimento foi instalado no dia 17 de dezembro de 2004, no municipio de Bandeirantes-PR,

dias, os tratamentos apresentaram o mesmo comportamento estatistico entre si e diferiram significativamente da testemunha. Em relacao ao controle, a
eficiéncia variou aos 2 dias de 32,6% no T7
triflumuron (Certero) 14,4 g a 72,1% no T4
triflumuron + betacyfluthrin (Thorn) 21,6 + 3 g.

Fazenda Santa Rita, propriedade de Carlos Delicato,
em cultura de soja em desenvolvimento, cultivar
Embrapa 48, tratada com carbendazin + thiran
(Derosal Plus 200 mLl100 kg de sementes) inocula-

Aos 4 dias de 81 % no T3 triflumuron + betacyfluthrin
(Thorn) 14,4 + 2 g a 90,1 % no T4 triflumuron +
betacyfluthrin (Thorn) 21,6 + 3 g. Aos 7 dias de
88.3% no T2 triflumuron + betacyfluthrin (Thorn)

da com Nitral 500 g/50 kg de sementes, semeada
em 02/11/04, no espacamento de 0,40 m entrelinhas, com 18 sementes por metro. A emergencia
das plantulas ocorreu em 07/11/04, com 15 plantas por metro.
O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso com 8 tratamentos e 4 repeticoes,
parcelas de 40m2 (4m x 10m). Efetuou-se uma pulverizacao dos tratamentos em i.a./ha: triflumuron
(Certero) 14,4 g; triflumuron + betacyfluthrin
(Thorn) 8,64 + 1,2; 14,4 + 2 e 21,6 + 3 g;
flubendiamid 6; 9,6 e 12 g e testemunha (sem
inseticida).
Para aplicacao, utilizou-se pulverizador de pressao constante (CO2), equipado com barra de 2 m,
com 4 bicos X4, espacados de 50 cm, pressao de
60 lb/polz e volume de calda de 200 litros/ha. A
cultura se encontrava de acordo com Fehr et al.
(1971), no estadio R7. As avaliacoes foram efetuadas
em pré-contagem e aos 02, 04, 07, 10 e 15 dias
apos aplicacao. Em cada avaliacao foram efetuadas
02 amostragens ao acaso por parcela, através do
“método do pano", contando as lagartas pequenas
(menores que 15 mm) e grandes (maiores ou iguais
a 15 mm) vivas, caidas sobre o pano.
Para a analise estatistica, os dados foram transformados para ,/Z aplicando-se os testes F e

8,64 + 1,2 g e T6 flubendiamid 9,6 g a 96,7% no
T7 flubendiamid 12g. Aos 10 dias de 81,9% no T7
triflumuron + betacyfluthrin (Thorn) 8,64 + 1,2 g
a 98,7% no T7 flubendiamid 12 g. Aos 15 dias de
85,2% no T2 triflumuron + betacyfluthrin (Thorn)
8,64 + 1,2 g a 100% no T7 triflumuron (Certero)
14,4 g e T7 flubendiamid 12 g.
Nas médias da pré-contagem de lagartas grandes, o experimento apresentou baixa populacao da
praga com distribuicao homogénea nos tratamentos
e a analise estatistica nao foi significativa. Aos 2
dias, os tratamentos triflumuron (Certero) 14,4 g e
flubendiamid 6g nao diferiram estatis-ticamente da
testemunha. Aos 4, 7, 10 e 15 dias, os tratamentos
apresentaram o mesmo comportamento estatistico
entre si e diferiram significativamente da testemunha. Em relacao ao controle, a eficiéncia variou aos
2 dias de 58,9% no T5 flubendiamid 6 g a 93,2%
no T6 e T7 flubendiamid 9,6 e 12 g. Aos 4 dias de
83% no Tatriflumuron + betacyfluthrin (Thorn) 14,4
+ 2 g a 97,8% no T7 flubendiamid 12g. Aos 7 dias
de 86,2% no T7 triflumuron (Certero) 14,4 g a 97,9%
no T7 flubendiamid 12 g. Aos 10 dias de 84,8% no
T5 flubendiamid 6g a 97% no T3 triflumuron +
betacyfluthrin (Thorn) 14,4 + 2 g. Aos 15 dias de
83,2% no Tze T3 triflumuron + betacyfluthrin
(Thorn) 8,64 + 1,2 e 14,4 + 2 g e T5 flubendiamid

Tukey, conforme Gomes (2000). A porcentagem de
eficiéncia foi calculada através dos dados originais,
pela formula de Abbott (Abbott,1925).

Nas médias da pré-contagem de lagartas pequenas, o experimento apresentou alta populacao da
praga com distribuicao homogénea nos tratamentos

e a analise estatistica nao foi significativa. Aos 2
dias, os tratamentos triflumuron + betacyfluthrin
(Thorn) 21,6 + 3 g e flubendiamid 12 g diferiram

estatisticamente da testemunha. Aos 4, 7, 10 e 15
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6 g a 95.2% no T4 triflumuron + betacyfluthrin
(Thorn) 21,6 + 3 g e T7 flubendiamid 12 g.
Concluiu-se que: a) Os inseticidas triflumuron
(Certero) 14,4 g; triflumuron + betacyfluthrin
(Thorn)

8,64 + 1,2; 14,4 + 2 e 21,6 + 3 g;

flubendiamid 6; 9,6 e 12 g aos 4, 7, 10 e 15 dias
apos a aplicacao, apresentaram eficiéncia superior a
81% no controle de lagartas pequenas; b) Os inseticidas triflumuron (Certero) 14,4 g; triflumuron +
betacyfluthrin (Thorn) 8,64 + 1,2 g eflubendiamid
6 g aos 4, 7, 10 e 15 dias e triflumuron +
betacyfluthrin (Thorn) 14,4 + 2 e 21,6 + 3 g;
flubendiamid 9,6 e 12 g i.a./ha aos 2, 4, 7, 10 e 15
dias apos a aplicacao, apresentaram eficiéncia igual
ou superior a 83% no controle de lagartas grandes
na cultura da soja.; c) Os inseticidas e doses nao
causaram toxicidade as plantas.
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C19. Diferentes inseticidas no controle do percevejo pequeno
Piezodorus guildinii (Westwood, 1837) na cultura da soja
BELLETTINI, S.‘; BELLETTINI, N.M.T.‘; NISHIMURA, M.Z; FERRANTE, M.J.3; SILVA, G.T.G. DA3; SOUZA
JUNIOR, L.V. DE3. ‘FFALM, Cx. Postal 261, CEP 86360-000, Bandeirantes, PR, bellettinI@ffaIm.br;
2Syngenta Protecao de Cultivos Ltda, Londrina, PR; 3Estagiarios da FFALM.

O percevejo pequeno possui distribuicao ampla,

Tukey, conforme Gomes (2000). A porcentagem de

sendo encontrado em praticamente todas as regioes
produtoras de soja no Brasil e dos paises
circunvizinhos (Gazzoni & Yorinori, 1995).
Para Gallo et al. (2002), os prejuizos podem resultar da succao de seiva dos ramos ou hastes e
vagens. No caso de ataque as vagens, as mesmas
ficam marrons e "chochas" e causam manchas nos

eficiéncia foi calculada através dos dados originais,
pela formula de Abbott (Abbott, 1925).
Nas médias da pré-contagem de ninfas de percevejo pequeno, 0 experimento apresentou alta populacao da praga com distribuicao homogénea nos

tratamentos e a analise estatistica nao foi significa-

so o valor comercial, como tem 0 teor de oleo e
proteina diminuido.
Com objetivo de avaliar diferentes inseticidas
no controle do percevejo pequeno na cultura da soja,
instalou-se experimento.
O experimento foi instalado no dia 12 de fevereiro de 2005, no campus da Fundacao Faculdades
“Luiz Meneghel”, Bandeirantes-PR, em cultura de

tiva. Aos 2, 4, 7, 10 e 15 dias apos a aplicacao, os
tratamentos apresentaram o mesmo comportamento estatistico entre si e diferiram significativamente
da testemunha. Em relacao ao controle, a eficiéncia
variou aos 2 dias de 85,3% no T2 thiamethoxan +
lambdacyhalothrin (Engeo Maxx) 44,46 g, T4
methamidophos (Tamaron BR) 300 g e T5 endosulfan
(Thiodan CE) 437,5 g a 88,2% no T4 e T3
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
37,05 e 49,40 g. Aos 4 dias de 80,6% no T4

soja, cultivar M-SOY 5942, tratada com captan
(Captan 700 TS 160 g/100 kg de sementes) inocu-

thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
37,05 g e T4 methamidophos (Tamaron BR) 300 g a

Iada com Nitral na dose de 500 g por 50 kg de
sementes, semeada em 28/10/04, no espacamento
de 0,45 m entrelinhas com 18 sementes por metro.
A emergéncia das plantulas ocorreu em 07/11/04,
com 15 plantas por metro.
O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso com 6 tratamentos e 4 repeticoes,
parcelas de135 m2 (9 m x 15 m).
Efetuou-se uma pulverizacao dos tratamentos
em i.a./ha: thiamethoxan + lambdacyhalothrin
(Engeo Maxx) 37,05; 44,46 e 49,4 g;
methamidophos (Tamaron BR) 300 g; endosulfan
(Thiodan CE) 437,5 g e testemunha (sem inseticida).
Para aplicacao dos inseticidas, utilizou-se pulverizador de pressao constante (CO2), com barra de
2 m com 4 bicos X4, espacados de 50 cm, pressao
de 60 lb/polz e volume de calda de 200 litros/ha. A
cultura se encontrava de acordo com Fehr et al.
(1971) no estadio R6.
As avaliacoes foram efetuadas em pré-contagem e aos 2, 4, 7, 10 e 15 dias apos a aplicacao.
Em cada avaliacao, fez-se 4 amostragens ao acaso
por parcela, através do “método do pano", contando as ninfas e adultos de percevejo pequeno vivos,
caidos sobre 0 pano.
Para analise estatistica, os dados foram transformados para ,/E, aplicando-se os testes F e

82,5% no T7 e T3 thiamethoxan + lambdacyhalothrin
(Engeo Maxx) 44,46 e 49,4 g e T5 endosulfan
(Thiodan CE) 437,5 g. Aos 7 dias de 81,3% no T4
methamidophos (Tamaron BR) 300 g a 96,3% T3
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
49,4 g. Aos 10 dias de 82,4% no T4 methamidophos
(Tamaron BR) 300 g e T5 endosulfan (Thiodan CE)

graos ja formados. Os graos manchados perdem nao

437,5 g a 94,1% no T7 e T3 thiamethoxan +
lambdacyhalothrin (Engeo Maxx) 44,46 e 49,4 g.
Aos 15 dias de 67,5% no T4 methamidophos
(Tamaron BR) 300 g a 100% no T3 thiamethoxan +
lambdacyhalothrin (Engeo Maxx) 49,4 g.
Nas médias da pré-contagem de adultos de percevejo pequeno, o experimento apresentou alta populacao da praga com distribuicao homogénea nos
tratamentos e a analise estatistica nao foi significativa. Aos 2, 4, 7, 10 e 15 dias apos a aplicacao, os
tratamentos apresentaram o mesmo comportamento estatistico entre si e diferiram significativamente
da testemunha. Em relacao ao controle, a eficiéncia
variou aos 2 dias apos a aplicacao de 81 ,5% no T4
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
37,05 g e T5 endosulfan (Thiodan CE) 437,5 g a
86,1% no T3 thiamethoxan + lambdacyhalothrin
(Engeo Maxx) 49,4 g. Aos 4 dias de 83% no T4
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
37,05 g e T4 methamidophos (Tamaron BR) 300 g a
88,9% no T3 thiamethoxan + lambdacyhalothrin
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(Engeo Maxx) 49,4 g. Aos 7 dias de 85,7% no T4
methamidophos (Tamaron BR) 300 g a 97,1 % no
T4 e T3 thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo
Maxx) 44,6 e 49,4 g. Aos 10 dias de 84,3% no T5
endosulfan (Thiodan CE) 437,5 g a 94% no T2 e T4
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
44,46 e 49,4 g. Aos 15 dias de 62,5% no T4
methamidophos (Tamaron BR) 300 g a 90% no T3
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
49,4 g i.a./ha.
Concluiu-se que: a) Os inseticidas
methamidophos (Tamaron BR) 300 g; endosulfan
(Thiodan CE) 437,5 g aos 2, 4, 7 e 10 dias e
thiamethoxan + lambdacyhalothrin (Engeo Maxx)
37,05; 44,46 e 49,4 g i.a./ha aos 2, 4, 7, 10 e 15
dias apos aplicacao, apresentaram eficiéncia igual
ou superior a 80% no controle de ninfas e adultos
de percevejo pequeno na cultura da soja; b) Os inseticidas e doses nao causaram toxicidade as plantas
de soja.
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C20. inseticidas no controle da lagarta da soja
Anticarsia gemmatalis (Hueb., 1818)
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LORDANI, F. DE M.3. ‘FFALM, Cx. Postal 261, CEP 86360-000, Bandeirantes, PR, bellettini@ffaIm.br;
2Bayer CropScience, Londrina, PR; 3Estagiarios da FFALM.

A lagarta da soja é encontrada em todos os Iocais de producao sendo a praga mais comum da

pela formula de Abbott (Abbott,1925).

cultura no Brasil. Ataca as lavouras a partir de novembro nas regioes setentrionais, e janeiro no ex-

Nas médias da pré-contagem de lagartas pequenas, 0 experimento apresentou alta populacao da
praga com distribuicao homogénea nos tratamentos

tremo sul do Pais (Gazzoni et al. 1994 e Gazzoni &

e a analise estatistica nao foi significativa.

Yorinori, 1995).

Aos 2, 4, 7, 10 e 15 dias apos a aplicacao, os
tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha. Em relacao ao controle, a eficiéncia variou aos
2 dias de 47,5% no T2 triflumuron (Certero) 14,4 g
a 95,8% no T5 imidacloprid + betacyfluthrin

As lagartas enquanto pequenas, atacam as foIhas, raspando-as e ocasionando pequenas manchas
claras; a medida que crescem, ficam vorazes e destroem completamente as folhas, podendo danificar
até as hastes (Gallo et al., 2002).
Com o objetivo de avaliar inseticidas no contro-

(Connect) 84,375 g. Aos 4 dias de 83,3% no T2

triflumuron (Certero) 14,4 g a 96,5% no T5

le da lagarta da soja, instalou-se experimento.
O experimento foi instalado no dia 17 de dezembro de 2004, no municipio de Bandeirantes-PR,
Fazenda Santa Rita, propriedade de Carlos Delicato,

Aos 7 dias de 81,6% no T2 triflumuron (Certero)
14,4 g a 100% no T5 imidacloprid + betacyfluthrin

em cultura de soja em desenvolvimento, cultivar

triflumuron (Certero) 14,4 g a 94,4% no T4

imidacloprid + betacyfluthrin (Connect) 84,375 g.

(Connect) 84,375 g. Aos 10 dias de 84,3% no T2

Embrapa 48, tratada com carbendazin + thiran

betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5 g; T4, T4 e T5

(Derosal Plus 200 mL/100 kg de sementes) inoculada com Nitral 500 g/50 kg de sementes, semeada
em 02/11/04, no espacamento de 0,40 m entrelinhas, com 18 sementes por metro. A emergéncia

imidacloprid + betacyfluthrin (Connect) 56,25; 67,5

das plantulas ocorreu em 07/11/04, com 15 plantas por metro.
O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso com 6 tratamentos e 4 repeticoes,

parcelas de 40m2 (4m x 10m).
Efetuou-se uma pulverizacao dos tratamentos
em i.a./ha: betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5 g;
triflumuron (Certero) 14,4 g; imidacloprid +
betacyfluthrin (Connect) 56,25; 67,5 e 84,375 g e

testemunha (sem inseticida). Para aplicacao, utilizou-se pulverizador de pressao constante (CO2),
equipado com barra de 2 m, com 4 bicos X4, espacados de 50 cm, pressao de 60 lb/pol2 e volume de
calda de 200 litros/ha. A cultura se encontrava de
acordo com Fehr et al. (1971), no estadio R4.
As avaliacoes foram efetuadas em pré-contagem e aos 02, 04,07, 10 e 15 dias apos aplicacao,
realizando 02 amostragens ao acaso por parcela,
através do "método do pano", contando as lagartas
pequenas (menores que 15 mm) e grandes (maiores
ou iguais a 15 mm) vivas, caidas sobre 0 pano.
Para a analise estatistica, os dados foram transformados para ./E aplicando-se os testes F e
Tukey, conforme Gomes (2000). A porcentagem de
eficiéncia foi calculada através dos dados originals,

e 84,375 g respectivamente. Aos 15 dias de 90%

no T4 imidacloprid + betacyfluthrin (Connect) 56,25
g a 100% no T4 betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5
g eT4 imidacloprid + betacyfluthrin (Connect) 67,5 g.

Nas médias da pré-contagem de lagartas grandes, o experimento apresentou baixa populacao da

praga com distribuicao homogénea nos tratamentos
e a analise estatistica nao foi significativa.
Aos 2 dias, somente triflumuron (Certero) 14,4
g nao diferiu da testemunha. Aos 4, 7, 10 e 15 dias
apos a aplicacao, os tratamentos apresentaram o
mesmo comportamento estatistico e diferiram da
testemunha. Em relacao ao controle, a eficiéncia
variou aos 2 dias de 44,9% no T2 triflumuron

(Certero) 14,4 g a 100% no T4 betacyfluthrin
(BulIdock125 SC) 2,5 g; T3, T4 e T5 imidacloprid +

betacyfluthrin (Connect) 56,25; 67,5 e 84,375 g
respectivamente. Aos 4 dias de 86% no T2
triflumuron (Certero) 14,4 g a 100% no T3, e T4
imidacloprid + betacyfluthrin (Connect) 56,25 e
67,5 g. Aos 7 dias de 93% no T2 triflumuron
(Certero) 14,4 g a 100% no T5 imidacloprid +
betacyfluthrin (Connect) 84,375 g. Aos 10 dias de
93,2% no T2 triflumuron (Certero) 14,4 g a 100%
no T5 imidacloprid + betacyfluthrin (Connect)
84,375 g. Aos 15 dias de 91 ,2% no T4 triflumuron
(Certero) 14,4 g a 100% no T4 imidacloprid +
betacyfluthrin (Connect) 67,5 g.
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Concluiu-se que: a) Os inseticidas triflumuron
(Certero) 14,4 g aos 4, 7, 10 e 15 dias e
betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5 g; imidacloprid
+ betacyfluthrin (Connect) 56,25; 67,5 e 84,375

g i.a./ha aos 2, 4, 7, 10 e 15 dias apos a aplicacao,
apresentaram eficiéncia superior a 83% no controle
de lagartas pequenas e grandes na cultura da soja;
bl Os inseticidas e doses nao causaram toxicidade
as plantas.

15 7
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C21. Monitoramento de percevejos da soja: maior eficiéncia
no uso do pano-de-batida
CORREA-FERREIRA, B.S.; PAVAO, A.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
beatriz@cnpso.embrapa.br

de 0,10 a 15,95, quando amostrados com o pano
terminacoes seguras dos niveis populacionais de in- batido em duas fileiras de soja, e de 0,20a 33,40
setos-pragas presentes nas lavouras de soja (Todd percevejos, quando utilizado em apenas uma fileira
& Herzog 1980). Para o monitoramento dos perce- (Tabela 1). Nao foi constatada tendéncia de maior
vejos, o método recomendado é o pano-de-batida. ou menor eficiéncia de extracao, em relacao ao niDesenvolvido nos Estados Unidos por Boyer & Du- vel populacional de percevejos presentes nas areas,
mas (1963), foi introduzido no Brasil na década de mas, na média dos varios campos amostrados, a
70, como estratégia de fundamental importancia para razao (pano uma filalpano duas filas) para ninfas
o MIP-Soja (Panizzi et al. 1977) e hoje, é muito pou- (1 ,86) ou para adultos (1 ,88) foi bastante proxima a
co utilizado a campo. Ao Iongo dos anos, com a razao constatada para a populacao total de percevereducao do espacamento utilizado pelos produtores jos amostrados com o método do pano-de-batida
no cultivo da soja e 0 porte elevado de algumas cul- (1 ,76).
Em funcao da grande variacao nos niveis
tivares, especialmente em anos mais chuvosos, a
eficiéncia deste método ficou extremamente com- populacionais de percevejos constatados nas difeprometida. Com 0 objetivo de comparar a eficiéncia rentes lavouras, nao foi obtida diferenca estatistica
de extracao do pano-de-batida, quando utilizado em entre os procedimentos utilizados, para a maioria
uma e duas fileiras de soja, e validar seu uso nas das datas. A maior extracao de percevejos constacondicoes atuais de lavoura, realizou-se um experi- tada, quando o pano foi utilizado em apenas uma
mento, na safra 2004/05, com o monitoramento da fileira de soja, é facilmente explicada pelo efeito do
populacao de percevejos efetuado em diferentes lo- reduzido espacamento e do maior porte das plantas.
cais, com soja no periodo de enchimento de graos Forma-se um emaranhado de massa foliar quando
(R5-R6). Amostragens pareadas foram realizadas por as plantas das duas fileiras adjacentes sao curvadas
uma mesma dupla de monitores, utilizando 0 pano- e batidas sobre o pano, impedindo o total desalojade-batida em uma e duas fileiras de soja. Em cada mento dos percevejos para o pano. Embora 0 uso do
data, as amostragens foram realizadas ao acaso, em método em apenas uma fileira de soja ja venha sen10 repeticoes, avaliando-se as populacoes das dife- do indicado para lavouras nessas situacoes, normalrentes espécies de percevejos, nos seus diferentes mente, ele nao tem sido utilizado no campo.
estadios de desenvolvimento. Paralelamente, foi reConsiderando a grande parcela de percevejos
gistrado o estadio de desenvolvimento da planta de que permanecem nas plantas apos a batida em 2 m
soja, a altura média e o espacamento entre fileiras. de fileira e a necessidade de um monitoramento que
O monitoramento foi realizado no periodo de indique a real populacao de percevejos presente na
janeiro a marco, em diferentes lavouras de soja da soja para futuras tomadas de decisao de controle,
regiao norte do Parana. O espacamento entre filei- os resultados obtidos nesta safra, em lavouras de
ras e a altura média das plantas de soja, nos diferen- soja com populacoes atuais de percevejos, que contes locais, foram de O,45m e 0,85m, em Londrina e firmam os ja obtidos experimentalmente, em 1991/
em Jataizinho, de 0,40m e 0,95m, em Bela Vista do 92 (Corréa-Ferreira 1993), quando a extracao méParaiso, e de O,35m e 1m, em Maua da Serra, res- dia de percevejos com o pano em uma fileira de soja
pectivamente. Constatou-se uma grande variacao na foi estatisticamente superior ao pano em duas (98%);
flutuacao de percevejos presentes nas diferentes indicam que, para o monitoramento dos percevejos
areas, que refletiu situacoes de populacoes baixas, em programas de MIP, em qualquer situacao de lamédias, altas e muito altas. Na maioria das areas voura, seja recomendado a amostragem com o panomonitoradas e independentemente da populacao de de-batida em apenas uma fileira de soja. O pano ou
percevejos presente nas lavouras, a amostragem em Iona, com 1 m de comprimento por 1 m de largura,
apenas uma fileira de soja apresentou eficiéncia de é introduzido fechado entre as fileiras, ajustando-se
extracao maior, em relacao ao pano batido em duas um lado na base das plantas de soja e o outro estenfileiras, variando de 0 a 4,75 vezes. Considerando a dido sobre as plantas da fileira adjacente, realizanpopulacao total (ninfas de terceiro ao quinto instar e do-se, em seguida, a batida das plantas e a contaProgramas de manejo integrado requerem de-

adultos), o nomero médio de percevejos/m variou

gem dos insetos.
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TABELA 1. Nomero médio de percevejos amostrados com 0 pano-de-batida em uma

e duas fileiras de soja, durante o estadio de enchimento de graos (R5R6), em diferentes locais, na safra 2004/05.
Local l Estadio da soja
Jataizinho - R5
Jataizinho - R6
Jataizinho - R5

Londrina - R6
Maua - R5
Bela Vista Paraiso - R6
Jataizinho - R6
Jataizinho - R5

Jataizinho - R6
Jataizinho -R5
Londrina -R5

Maua - R5
Maua - R6
Maua - R5
Jataizinho - R5
Londrina - R5
Maua - R6
Maua - R5
Maua - R5

Nomero de percevejos l m
W
_ _
Pano em 2 fileiras Pano em 1 fileira
0,40
0,65
0,10
2,90
0,15
15,95
0,85
0,40
2,95
1,25
4,00
0,80
0,85
0,70
0,20
4,60
0,80
0,10
0,15

¢
1
i
i

0,19
0,65
0,07
0,52

j: 0,08

=2 1,69
1 0,20
i 0,19
:l: 0,54
1 0,34
i 0,76
:I: 0,23
tow
1 0,28
i 0,13
1
i
i
i

1,01
0,21
0,10
0,11

1,90
2,10
0,30
7,80
0,40
33,40
1,60
0,70
5,10
2,10
6,10
1,20
1,10
0,70
0,20
3,90
0,60
0
0

:1:
:I:
i
:I:
-_l-.
i
dz
i:l:
:l:
-L
:l:
i
i‘
1'

1i
:I:
1-

Razao P1/P2

0,86
0,89
0,21
1,11
0,22
6,16
0,91
0,52
1,18
0,48
1,43
0,36
0,46
0,26
0,13
1,23
0,34
0
0

4,75
3,23
3,00
2,69
2,67
2,11
1,88
1,75
1,73
1,68
1,52
1,50
1,29
1,00
1,00
0,85
0,75
0
0

N= 10 amostras l método
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C22. lncidéncia de insetos-pragas em variedades de soja no
Centro Agrotecnologico de Palmas
MATSUO, E.; NAOE, L.K.; COIMBRA, R.R.; ENDO, S.M.; CARDOSO, E.A.. Fundacao Universidade do
Tocantins, Cx. Postal 173, CEP 77054-970, Palmas, TO, naoe@unitins.br

A cultura da soja vem apresentando uma crescente demanda de area para sua producao. A previsao da safra 2004/05 é de 50,20 milhoes de toneladas, superando em 0,8% a do ano passado. Além
disso, apresentou um incremento de 8,6%, na area
plantada, em relacao a safra anterior (CONAB, 2005).

No Estado do Tocantins, a cultura da soja ocupou na safra 2003/04 uma area de 243,6 mil hectares produzindo 606,6 mil toneladas. Na safra
2004/05 aumentou sua area cultivada para 330,1
mil hectares e a producao para 841,8 mil toneladas (CONAB, 2005).
No entanto, essa expansao da soja pode provocar um aumento tanto quantitativo quanto qualitativo dos insetos-pragas, provocando consequentemente um aumento de danos na cultura da soja e
perdas significativas no rendimento da cultura.
Com isso, 0 desenvolvimento de genotipos de

soja, resistentes a esses insetos-praga, é de interesse de todos. Para isso, é necessario avaliar a presenca de pragas em determinados locais, para que
possa realizar a selecao de Iinhagens.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a presenca de inseto-praga na cultura da soja.
0 experimento foi instalado no Centro Agrotecnologico de Palmas, coordenadas UTM
789169.8E, 8849163.6N, no municipio de Palmas, TO, na safra 2004/O5, entre os meses de
novembro e marco.
Foram avaliados trés ensaios no delineamento
em blocos casualizados com cinco tratamentos e
quatro repeticoes. Cada parcela foi constituida de
quatro fileiras de cinco metros com 0,5 m entre fileiras e 12 plantas por metro linear, nas quais foram
semeadas, manualmente, a uma profundidade média de 0,05 m, as variedades A7002, Sambaiba,
UFV-18, M-SOY 9001 e Tracaja.
Os ensaios foram adubados na semeadura com
adubo quimico de formulacao 5-25-15 (NPK) na

dosagem de 350 quilos por hectare e as sementes
tratadas com inoculante turfoso.
As avaliacoes foram semanalmente, iniciadas no
estadio R1. Para a amostragem de percevejos e de

lagartas desfolhadoras utilizou-se um pano-de-bati-

vendo a queda dos insetos, que foram contados
(EMBRAPA, 2004).
As cultivares apresentaram com ciclo semelhante, sendo a maior diferenca observada entre cultivares foi de 8 dias.
Antes do estadio de floracao (R1) foram observadas as espécies Cerotoma arcuata (vaquinha) e
Omiodes indicatus (lagarta enroladeira), nao havendo diferenca significativa entre as cultivares utiliza-

das.
As maiores incidéncias de pragas foram observadas a partir do estadio R3, sendo observadas a
ocorréncia de Chrysodeixes includens (lagarta falsamedideira); Piezodorus guildinii (percevejo verde pequeno); Nezara viridula (percevejo verde); Dichelops

furcatus (percevejo barriga-verde) e Euschistus heros
(percevejo marrom). O controle fitossanitario foi realizado em funcao da incidéncia do percevejo que

atingiu o "niveI de controle", sendo realizado aproximadamente em R4.
Comparando os dados com Naoe et al. (2004),
ocorreu aparecimento de dois insetos-pragas, O.
indicatus e D. furcatus e a nao constatacao da Iagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis). Isto demonstra que ainda nao existe um padrao de incidéncia de
insetos-pragas na area e que, estudos na selecao de
Iinhagens mais tolerantes a determinadas pragas
devem ser realizados em outras Iocalidades. Essa
variacao pode ter ocorrido devido a fatores climaticos ou aumento na quantidade de inimigos naturais
no caso da lagarta-da-soja.
Assim, o Centro Agrotecnologico de Palmas é
apropriado para selecao de Iinhagens resistentes a
insetos-pragas, por apresentar as espécies que mais
atacam a cultura da soja, entretanto outras areas
devem ser utilizadas para a realizacao de estudos
mais completos.
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C23. Espécies de percevejo castanho (Hemiptera: Cydnidae)
em lavouras de soja
OLIVEIRA, L.J.'; GRAZIA, J.2; AVILA, C.J.3; FERNANDES, P.M.“; BROWN, G.G.l. ‘Embrapa Soja, Cx.
Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, lenita@cnpso.embrapa.br; ZUFRGS, jocelia@ufrgs.br; 3Embrapa
Agropecuaria Oeste; ‘UFG.
Percevejo castanho ou percevejo-castanho-daraiz é o nome comum que designa varias espécies
de percevejos da familia Cydnidae, subfamilia

Cephalocteinae, de coloraoao castanha, que habitam 0 solo. No Brasil, ja foram registradas pelo menos cinco espécies desse grupo (Becker 1967, Grazia
et al. 2004).
O complexo de percevejo castanho tem ampla
distribuioao geografica na regiao Neotropical. No

Brasil ha registro de ocorréncia desse grupo de Norte a Sul (AM, Pl, PE, TO, BA, MT, R0, GO, MG,
MS, RJ, SP, PR, SC, RS), entretanto, a ocorréncia
de danos economicos em lavouras e pastagens tém
sido mais significativos em regi6es de Cerrado (

Workshop...1999).
Em soja, 0 percevejo castanho é citado como
praga desde a década de 8O (Prado et al. 1986),
mas foi somente a partir de meados dos anos 90
que danos economicos em lavouras dessa leguminosa
passaram a ser registrados com mais freqtiéncia,
principalmente nos estados de Goias, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, na regiao do Triangulo Mineiro,
algumas regioes de Sao Paulo e, em menor grau, na

regiao Norte e Noroeste do Parana.
A maioria dos relatos de ocorréncia de percevejo castanho, feitos até meados da década de 90,
registram apenas 0 nome comum do inseto ou atribuem o ataque a espécie Scaptocoris castanea (ou
Scaptocoris castaneus em trabalhos mais antigos).

A falta de conhecimento sobre essa praga, especialmente até meados de 90, e a dificuldade de
diferenciaoao das espécies aliada a escassez de
taxonomistas especializados no grupo, tém gerado
muita confusao na identificaoao correta da espécie.
E provavel que muitos ataques atribuidos a S.
castanea no passado, tanto em soja como em outras culturas, tenham sido causados por outras espécies do género Scaptocoris (Workshop
1999).
Com objetivo de mapear as espécies que ocorrem em soja, foram realizados levantamentos em
lavouras dessa leguminosa, em diversos estados.
Espécimens de diferentes locais foram identificados,
constatando-se que, até 0 momento, trés espécies
sao encontradas em soja: Scaptocoris castanea
Perty, Scaptocor/s carvalhoi Becker e Scaptocoris
buckupi Becker, sendo as duas Liltimas mais comuns
em areas de reforma de pastagens.
Embora nenhum tipo de levantamento sitematico
tenha sido realizado para determinar a distribuigao

geografica do inseto, observa-se que as diferentes
espécies ocorreram em lavouras de soja localizadas
em regioes distintas. Na tabela 1 sao mostrados
alguns pontos de ocorréncia dessas espécies em lavouras de soja.

Observou-se que, embora normalmente ocorresse claro predominio de uma espécie, em varias areas, S. castanea foi encontrada em conjunto com S.
carva/ho/' e com S. buckupi, as vezes explorando
plantas vizinhas. A ocorréncia concomitante de S.

No final da década de 90, alguns trabalhos ja referem a presenoa de Atarsocoris brach/ariae (=
Scaptocoris carvalhoi, ver Grazia et al. 2004) em

castanea com outra espécie em uma mesma area ja

soja, associado ou nao a S. castanea.

Sao Paulo por Siloto & Raga (1999).

havia sido observada em pastagem no Estado de

TABELA 1. Ocorréncia de percevejo castanho em soja
Espécie

7 7

Local de ocorréncia em soja
Mato Grosso (Sapezal, Campo Verde);

Goias (Mineiros, Jatai, Rio Verde);
Scaptocoris castanea

Parana (Cafeara, Cornélio Procopio);
Sao Paulo (Taciba, Florinea, Candido Mota)
Mato Grosso do Sul (Sao Gabriel do Oeste, Maracajd, Agua Clara)

Scaptocoris carva/hoi

Goias (Aurilandia, Paraﬁina, Mineiros)
Mato Grosso do Sul (regiao Norte)
Sao Paulo (Florinea)

Scaptocoris buckupi

Parana (Cafeara, Jaguapita)
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A diversidade de espécies do complexo de percevejo-castanho em soja e a ocorréncia de mais de
uma espécie em uma mesma area, evidenciam a
importancia da identificaoao correta da espécie predominante em lavouras e areas experimentais, pois
a suscetibilidade de cada espécie aos inseticidas e
outros agentes de controle podem ser diferentes,
como decorréncia de caracteristicas biologicas distintas.
A identificaoao erronea da espécie ou a atribuioao genérica de ataques a "percevejo- castanho”,
como é observado em muitas publicaooes, dificulta
a comparaoao de resultados obtidos em experimentos semelhantes de controle dessa praga em soja
realizados em diversas regioes. Assim, é importante
que, tanto a pesquisa quanto a assisténcia técnica,
procurem reconhecer corretamente as espécies ou
pelo menos conservar amostras dos diversos locais
para identificaoao futura por especialista.
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FIG. 1. Tarso de S. carvalhoi

Caracteristicas de algumas espécies
O género Scaptocoris é caracterizado, por apresentar apice do clipeo nao recortado, peritrema
recobrindo 0 ostlolo odorifero e pela presenoa de
tarsos anteriores e medianos. A identificaoao das
trés espécies citadas anteriormente, deve ser feita
com base em um conjunto de caracteres relacionados com: a) forma do cllpeo, b) tarsos e c) padrao
de distribuigao das cerdas na tibia ll.
O clfpeo pode ser nitidamente alargado em S.
carva/ho/' (ver desenho em Becker, 1996 para A.
brachiariae = S. carvalhoi), com as margens
subparalelas, nao alargado no apice (em S. buckupi
e S. castanea) ou pouco alargado no apice (apenas
em S. castanea). Ouanto aos tarsos, em S. carvalhoi,
os tarsos l e ll nunca sao desenvolvidos, estando
presentes nas t|'bias apenas areas de implantaoao
(Fig. 1) ou prototarsos nitidamente perceptiveis em

microscopia eletronica de varredura (Grazia ez‘ al.
2004); em S. castanea e S. buckupi os tarsos l e ll
sao desenvolvidos (Fig. 2) porém, as vezes quebram
dando a impressao de estarem ausentes. O padrao
de distribuioao das cerdas na tibia ll permite separar
facilmente S. castanea de S. buckupi e S. carva/ho/';
na primeira espécie a tibia ll possui uma area plana
destituida de cerdas (glabra) equanto que nas demais espécies as cerdas estao distribuidas mais ou
menos uniformemente.
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C24. Danos causados por larvas de corés em raizes de soja
inoculadas com bactérias rizosféricas
OLIVEIRA, L.J.‘; CATTELAN, A.J.‘; SANTOS, A.A. DOS2; BRACIFORTE, J.C.°; SALVADOR, M.C.“; SlLVA, S.H.‘; BETTI, A.F.F.‘; COLOMBANO, L.P.5; FERRACIN, L.M.2; LOLATA, G.B.2; OLIVEIRA, M.C.N DE‘.
‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, |enita@cnpso.embrapa.br; 2Estudante
UNIFIL; °COAGRU; “Estudante-FAFICOP; °FAPEAGRO.

O sistema radicular da soja pode ser atacado
por larvas de coros (Coleoptera: Melolonthidae),
pertencentes, principalmente, ao géneros
Phy//ophaga, P/ectr/s e Liogenys. A espécie
Phy//ophaga cuyabana tem causado prejuizos economicos em algumas regioes do Parana e Mato Gros-

so do Sul, enquanto Plectris pexa é mais comum no
norte do Parana. A importancia economica de cada
espécie de coro em soja é regionalizada e a intensidade dos danos nas lavouras é funoao nao so da
populaoao e da idade das larvas, mas, também, do
desenvolvimento radicular da planta, do estadio de
desenvolvimento da cultura na época do ataque,
entre outros fatores.
Através de diferentes mecanismos, algumas
bactérias podem contribuir para o desenvolvimento
das plantas e, por isso, sao chamadas de bactérias
promotoras do crescimento vegetal. Essas bactérias
podem contribuir para 0 crescimento através do est|'mul0 ao desenvolvimento radicular (Tien et al.,
1979; Cattelan, 1995) ou do controle de doenoas

radiculares (Cattelan et al., 1999).
Através desses mecanismos é possivel que essas bactérias também possam proteger plantas de

soja atacadas por insetos subterraneos. O objetivo
deste trabalho foi avaliar 0 efeito de diversos isolados de bactérias promotoras do crescimento vege-

tal (Pseudomonas spp. do grupo fluorescente P07,
P16, P21, P44, P53, P60, P70 e P82; Burkho/deria
spp. GN 1201, GN 2214, LW 2301 e LN 3212; e

Em fevereiro de 2002 foram avaliados dois isolados de bactéria (LW 2301 e LN 3212), inoculadas
em duas variedades de soja (BR 16 e BR 4). A cultivar BR 4, com caracteristicas de tolerancia a seca,

foi testada em situaoao normal e de 25% de déficit
hidrico. Cada vaso foi inoculado com uma larva de
3° instar de P. cuyabana, 15 dias apos a semeadura
(DAS), comparando-se com testemunhas sem lar-

vas. O experimento apresentou alguns problemas,
como larvas em diapausa em alguns vasos, na Ultima avaliagao. Mesmo assim, os dados foram analisados eliminando-se esses casos. Houve diferenoa

significativa entre os tratamentos, pelo teste de
Tukey a 5%, para altura de planta na época de
infestaoao (15 DAS), que de maneira geral foi maior
para BR 4 inoculada com os dois isolados de bactérias, mesmo em situaoao de déficit hidrico em relaoao a BR 16, com ou sem larva. O peso de plantas
foi significativamente maior para BR 4 inoculada com
LW 2301 e infestada com coro (0,896i0,07) em
relaoao a cultivar BR 16 inoculada com 0 isolado
LN3212 sem larva (0,60i0,036). Nao houve diferengas significativas entre os tratamentos, pelo tes-

te de F, para os demais parametros analisados (comprimento e peso de raiz, crescimento da planta, dano
visual na raiz e peso de larvas).

Em janeiro de 2003, foi realizado um teste semelhante, com 10 repetiooes e 20 tratamentos.

vegetaoao, utilizando-se larvas coletadas em lavouras de soja na regiao centro oeste do Parana. Em

Foram avaliadas as cultivares Conquista e BRS 156
inoculadas com oito isolados de bactéria (GN 1201,
GN 2214, LN 3212, P16, P21, B183, P44, P53) e
infestadas, 23 dias apos a semeadura, com larvas
de 3° instar de P. pexa A avaliaoao foi feita 19 dias
apos a infestagao. De maneira geral, a altura da planta, tanto na época da infestagao como 19 dias apos

todos os ensaios, o delineamento experimental foi
inteiramente casualizado e cada parcela constou de

e, conseqiientemente, o crescimento da planta foi
maior para Conquista em relagao a BRS 156, inde-

Paenibac///us sp. B183) sobre os danos causados
por larvas de 3° instar de coros em raizes de soja.
Foram realizados diversos ensaios em casa-de-

um vaso contendo Latossolo Vermelho-Escuro e duas

pendente do isolado inoculado. As raizes mais lon-

a trés plantas de soja, conforme 0 estadio de desenvolvimento da cultura na época da infestaoao. As
sementes foram inoculadas com suspensao de células ou inoculante turfoso de cada um dos isolados
de bactéria testados, preparados pelo Laboratério
de Microbiologia do Solo da Embrapa Soja. Em todos ensaios foram avaliados parametros de crescimento da planta e das larvas.

gas foram observadas em BRS 156 infestada e inoculada com B183 (53,6i3,60 cm) e Conquista in-

festada com larva e inoculada com P16 (51 ,Oi3,1 2
cm), GN 1201 (48,8 i3,33 cm) e GN 2214
(48,0i3,70 cm). As raizes mais curtas ocorreram

em BRS 156 infestada com larva e inoculada com
GN 1201 (36,4i3,48 cm) e P21 (30,6i4,61cm).
Também avaliou-se o nivel de dano através de uma
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Nao houve diferenca significativa entre os tratamentos para o comprimento de raizes; mas 0 volume

de raizes secundarias (alimento preferido pelas lar-

radicular (ml) das plantas de BRS156 nao inocula-

vas de coros). Todas as plantas infestadas diferiram

das e sem larvas (7,810,7) foi significativamente
maior que em plantas de BRS 156 infestadas e ino-

das testemunhas nao infestadas (sem larvas) em
relacao a essas avalia<;6es, nao havendo, entretanto, diferenoas significativas pelo teste de Tukey a
5% entre as plantas infestadas e inoculadas com os

culadas com LN3212 (4,210,68) e de Conquista
infestadas inoculadas com GN 2214 (3,89 10,75),

P66 (3,33 10,71 ), P82 (4,2 10,44) e sem inoculacao
(4,33 1 0,82). O peso das larvas na data da
variando de 1,4 a 2,7. Nao houve diferencas signifi- infestacao foi similar para todos os tratamentos e a
cativas entre os tratamentos com relacao ao volu- ingestao de raizes inoculadas por bactérias no periome de raiz e ganho de peso das larvas.
do avaliado nao afetou o ganho de peso das larvas,
Um segundo teste (10 tratamentos e 10 repeti- que onze dias apos ainda nao apresentavam diferenc6es) foi realizado em fevereiro de 2003 com a cul- cas significativas de peso nos diversos tratamentos.
tivar Conquista inoculada com os mesmos isolados
Conclui-se, em funcao dos diversos experimenanteriores e infestada sete dias apos a semeadura, tos realizados envolvendo diferentes solos, cultivacom larvas de 3° instar de P. cuyabana. Houve dife- res, espécies de coros e de bactérias promotoras,
rencas entre os tratamentos (Tukey a 5%) para com- que alguns isolados de bactéria afetaram em algum
primento e volume de raiz, que foram significativa- grau a intensidade do ataque das larvas de coros em
mente maiores na testemunha sem larva, em rela- plantas de soja. Esse efeito parece ocorrer, no encao as plantas infestadas, inoculadas ou nao, que tanto, mais por um est|'mulo das bactérias ao crescinao diferiram entre si. Quando a avaliacao foi feita mento das plantas, especialmente das raizes, o que
através de escala de notas, o menor dano ocorreu faz com que na planta atacada sobrem mais raizes
nas plantas inoculadas com P16 (2,3) e o maior nas nao comidas, do que por um efeito de antagonismo
plantas inoculadas com B183 (3,3), embora ambas das bactérias em relacao as larvas de coro. Verifinao diferissem das plantas infestadas sem inoculante cou-se também interacao entre as bactérias e as
(2,9). Nao houve diferencas significativas entre os cultivares de soja testadas, sendo que os efeitos
tratamentos para crescimento da planta e ganho de variaram em funcao da cultivar.
peso da larva.
Em fevereiro de 2005, um novo teste, com 10
repeticfaes, foi realizado avaliando-se as cultivares
Referéncias bibliograficas
BRS 156 e Conquista e sete isolados de bactérias
(P07, P21, P60, P70, P82, GN2214, LN3212). Cada CATTELAN, A.J. Desenvolvimento e absorcao de
parcela constou de um vaso com duas plantas e uma nutrientes em plantas de soja inoculadas com baclarva de 3° instar de P. cuyabana. Os vasos foram térias promotoras do crescimento, em casa-de-veinfestados 14 dias apos a semeadura e a avaliacao getacao. In: SIMP. BRAS. MICROB. SOLO, 3. 1994,
final foi feita 11 dias apos. Na data da infestacao as Londrina. Microbiologia do solo: desafios para o séplantas ja apresentavam diferencas no desenvolvi- culo XXI — Anais... Londrina: lAPAR/EMBRAPAmento em funcao do isolado utilizado na inoculacao. CNPSo, 1995. p.387-392.
Plantas da cultivar Conquista sem inoculacao eram
significativamente mais altas (11,8 10,36 cm) que CATTELAN, A.J.; HARTEL, P.G.; FUHRMANN, J.J.
plantas de BRS 156 sem inoculacao (9,7 10,31 cm) Screening for plant growth-promoting rhizobacteria
ou inoculadas com P70 (10,2 10,28cm) e P82 to promote early soybean growth. Soil Sc. Soc. Am.
(10,310,25cm). Onze dias apos a infestacao (25 J., Madison, v.63, p.1670-1680, 1999.
DAS), entretanto, so houve diferenca significativa TIEN, T.M., GASKINS, M.H.; HUBBELL, D.H. Plant
na altura (cm) para as plantas de Conquista nao ino- growth substances produced by Azospiri//um
culadas e sem larvas que foram mais altas (20,31 brasilense and their effect on the growth of pearl
1,53) que plantas de BRS 156 inoculadas com millet (Penn/setum americanum L.). App. Environ.
GN2214 e infestadas com uma larva (14,710,78). Microb., Washington, v. 37, p.1016-1024, 1979.
diferentes isolados, que receberam notas médias
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C25. Niveis populacionais de percevejos e a qualidade da
semente de soja em areas de producao de sementes
CORREA-FERREIRA, B.S.‘; KRZYZANOWSKI, F.C.‘; MINAMI, C.A.2. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP
86001 -970, Londrina, PR, beatriz@cnpso.embrapa.br; 2Sementes Maua Ltda, Rod. do Café, km 292, CEP
86828-000. Maua da Serra, PR.

O problema percevejo na cultura da soja vem se

tornando mais sério a cada ano, em funcao de ocorréncia de populaciies elevadas, nao realizacao de
um monitoramento adequado das pragas, popula-

c6es resistentes e aplicacoes indiscriminadas de produtos que levam ao desequilibrio e a ressurgéncia

dos insetos-pragas (Corréa-Ferreira & Panizzi 1999).
Por outro lado, reclamac6es da assisténcia técnica e
de produtores consideram 0 n|'vel de dano indicado
oficialmente para o controle de percevejos, segundo
0 programa de Manejo lntegrado de Pragas (Panizzi
et al. 1977), elevado e que estaria acarretando perdas na producao e na qualidade da semente. Em
funcao da necessidade de uma reavaliacao do
monitoramento, dos niveis de acao e da tomada de

decisao de medidas de controle para os percevejos,
acompanhou-se na safra 2004/05 nove lavouras de
producao de sementes na regiao Norte do Parana,
com o objetivo de comparar os niveis populacionais
dos percevejos presentes na cultura e a qualidade
da semente de soja colhida.
0 trabalho foi realizado nos municipios de

avaliando-se as populacﬁes das diferentes espécies
de percevejos (ninfas e adultos) e registrando-se o
estadio de desenvolvimento da soja, segundo a escala de Fehr et al. (1971). Paralelamente, essas
mesmas areas foram monitoradas por seus técnicos
e realizadas as medidas de controle conforme a recomendacao ao produtor. Por ocasiao da colheita,
amostras de plantas de soja foram colhidas ao acaso, e as sementes avaliadas quanto ao dano de percevejo pelo teste de tetrazolio (Franca et al. 1998).
Ouanto ao monitoramento das populao6es de
percevejos nas diferentes areas, os valores médios

obtidos pela pesquisa e pela assisténcia técnica foram proximos, quando as avaliac6es foram realizadas com 0 pano-de-batida. Entretanto, em situacﬁes
onde as amostragens foram realizadas visualmente

pela assisténcia técnica, os valores foram muito discrepantes e cerca de até 11,5 vezes menores dos
obtidos através do pano-de-batida pela pesquisa,
indicando uma extracao baixa e nao representativa
da populacao real de percevejos presente nessas
areas.

Faxinal, Marilandia do Sul, Maua da Serra e

A populaoao de percevejos esteve representada

Tamarana, no Estado do Parana. A partir do periodo

basicamente pelo percevejo marrom Euschistus heros

do florescimento da soja, semanalmente, nessas areas as popu|a<_:6es de percevejos foram monitoradas
através de amostragens, pelo pano-de-batida, realizadas por uma mesma dupla de monitores. Em cada
data, as amostragens foram realizadas ao acaso,

(F.), numa frequéncia média de 69,7% e por
Dichelops melacanthus (Dallas) (18,7%). Durante 0

periodo reprodutivo da soja, verificou-se, em geral,
um crescimento da populacao de percevejos que
atingiu as maiores densidades no periodo entre 0

TABELA 1. Picos populacionais de percevejos, avaliado através do pano-de-batida, e seus danos na
qualidade da semente de soja colhida em diferentes areas monitoradas na safra 2004/05.
Cultivarl Epoca de Plantio
BRS184 - 9.11.04
CD 202 — 5.11.04
CD 208 — 28.10.04
BRS184 — 10.11.04
CD 208 — 31.10.04
BRS 232 — 3.11.04
BRS 232 — 3.11.04
BRS 232 — 20.11.04
CD 218 — 23.11.04

N° perc./2m / Estadio soja

_g

Ni

2,3
2,0
4,1
0,6
1,9
3,9
4,1
2,2
6,6

—R7
—R6
—R7
—R7
—R7
~R7
—R7
—R7
—R7

Dano por percevejo (%)'
*
a

*TZl1-8)

2,810,49
7,011,45
13,213,15
5,011,18
10,411,66
16,011,97
24,614,98
13,612,62
36,415,43

TZ (6-8)

Q41024
Q81037
L01055
Q410A0
Q410A0
L610J5
Z811J1
LO10B2
121102

1 Classes de vigor do teste de tetrazolio: (1-8)=% de sementes picadas, (6-8)=% de sementes inviaveis devido ao dano de percevejos
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final do enchimento de graos (R6) e 0 inicio da
maturacao da soja (R7) (Tabela 1). Devido a preocupacao com a qualidade da semente, o controle de
percevejos foi efetuado, mesmo em situac6es com

populacao do inseto menor do que o nivel recomendado pelo MlP Soja para campo de semente, que é
de dois percevejos por pano-de-batida (2m).

Nas nove areas monitoradas obteve-se uma producao com sementes de alta qualidade. Os resultados obtidos pelo teste de tetrazélio indicaram que
embora fosse observado um aumento no percentual
médio de sementes picadas (TZ1-8) nas areas com
densidades populacionais de percevejos mais elevadas, variando de 2,8% a 36,4%, a percentagem de
sementes inviaveis devido ao dano de percevejos
(TZ6-8) foi reduzida, mantendo-se entre 0,4% e
4,2%, valores inferiores ao Iimite aceito para a producao de sementes (6%) (Franca Neto et al. 1998).
Durante o periodo reprodutivo da soja, dois campos apresentaram populac6es de percevejos reduzidas, que se mantiveram sempre abaixo do nivel de

dano (2 percevejos/2m). Entretanto, nas areas onde
constatou-se populacao de percevejos que ultrapassou 0 Iimite do n|'ve| de dano, chegando a atingir até
6,0 percevejosl2m, no periodo R6-R7, a percentagem de sementes inviaveis devido ao dano de percevejo, foi inferior ao Iimite de 6%, que é aceito
como sem restricao para a producao de sementes.
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Esses resultados confirmam a seguranca nos niveis
de acao recomendados pelo programa de manejo
integrado de pragas em areas de producao de sementes, e demonstram a necessidade constante de

um monitoramento eficiente e adequado da populacao dos percevejos sugadores de sementes na cultura da soja.
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C26. Danos causados por Sternechus subsignatus (Coleoptera:
Curculionidae) em diversos genotipos de soja em casa-de-vegetacao
HOFFMANN-CAMPO, C.B.‘; OLIVEIRA, L.J.‘; MENDES, A.C.F.‘; SILVA, S.H.‘; MATSUMURA, C.Y.2.
‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, hoffmann@cnpso.embrapa.br; 2Estudante-UEL.

O tamandua-da-soja, Sternechus subsignatus,
é uma praga galhadora de hastes de soja, importante, especialmente nas areas produtoras do sul do
pals. Nos Ultimos anos, entretanto, vem causando
sérios prejuizos em outras regioes como Bahia,
Maranhao e Mato Grosso do Sul. O controle dessa
praga é dificil e, desde a safra 99/00, a Embrapa
Soja vem buscando fontes de resisténcia genética a
esse inseto. Estudos desenvolvidos até a safra 2002/
03 sugeriram que a nao-preferéncia é um dos mecanismos envolvidos na resisténcia da soja a esse inseto e que os genotipos

PI 27687, Pl171451 e

adura com adultos coletados em Tamarana e Maua,
PR. Os vasos e caixas foram mantidos em casa de
vegetacao com temperatura média de 2512°C e
umidade relativa de 83 1 2%. Cerca de 20 a 30 dias
apos a infestacao, tanto nos testes de Iivre-escolha
quanto nos de confinamento, foi feita uma avaliacao, contando-se o numero de danos por alimentacao, posturas e plantas mortas. Foi considerado dano
por alimentacao as raspagens de 1 a 5 cm nos ramos e caule ou trifoliolo cortado.
Na safra 2003/04 (Tabela 1), em situacao de
confinamento, todos os genotipos testados foram
significativamente menos danificados (danos por alimentacao + postura) que o padrao (BR133). Em
situacao de Iivre-escolha, entretanto, apenas a

BRQ95-3065 representavam potenciais fontes de
resisténcia a serem utilizados em programas de melhoramento (Oliveira & Hoffmann 2004).
Para confirmar esse potencial e identificar novas fontes de resisténcia genética de soja a S.
subsignatus, novos testes foram realizados nas safras 2003/04 e 2004/05.
Em dezembro de 2003 foram realizados dois
ensaios em casa-de-vegetacao para a avaliar nove
genotipos , em situacao de confinamento e Iivreescolha. Os genotipos testados foram PI171451,
PI 227687, BRQ96-3065, BR0951179, SFl0376,
SFlO381, SFlO3106, SF/0351. Em dezembro de
2004, os testes foram repetidos, mantendo-se os
trés primeiros genotipos e acrescentando-se BRI
01895, BRI 017316, BRI 017346 e BRI 0011556.

em condicées de Iivre-escolha foi significativamente
menos danificado (danos por alimentac;ao+ postura) que a testemunha (BR133) e que todos os outros genotipos, com excecao da Pl171451.
Na safra 2004/05 (Tabela 2), nao houve diferenca significativa entre os tratamentos em relacao
ao numero de posturaslvaso. Em relacao aos danos
causados por alimentacao, nenhum genotipo diferiu
significativamente do padrao BR 133, mas BRQ963065 foi significativamente menos danificada que
PI171451. Em situacao de Iivre-escolha, 0 ndmero
de posturas e o dano total foi significativamente

Pl227687 diferiu da cultivar padrao. Esse genétipo

Nos dois anos a metodologia foi semelhante, utili-

menor na PI 227687 em relacao a BR133,

zando-se a cultivar BR 133 como padrao.
Em situacao de Iivre escolha o delineamento foi
blocos ao acaso com 10 repeticﬁes, sendo cada parcela constituida por uma caixa de amianto (80cmX
80cm) coberta com gaiola telada, e duas plantas de
cada um dos genotipos testados. Na safra 2003/
04, cada caixa foi infestada com nove casais de S.
subsignatus, retirados cinco dias apos. Em 2004/O5
foram colocados oito casaislcaixa, retirando-os sete
dias apos. Em situacao de confinamento, 0 delineamento foi inteiramente casualizado com 10 repeti<;6es. Em 2003/04, cada repeticao constou de um
vaso, contendo cinco plantas do genotipo de soja
testado, coberto com gaiola telada e infestado com
cinco casais, retirados cinco dias apos. Na safra

BRI017316, BRIOO-11556 e BRIO1-895. O genotipo

OLIVEIRA, L. J.; HOFFMANN-CAMPO, C. B. Sources
of soybean resistance to Sternechus subsignatus.
In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE.

2004/05 cada vaso foi infestado com trés casais

7., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed

durante sete dias.
A infestacao foi realizada 40 dias apos a seme-

papers and posters... Londrina: Embrapa Soybean,
2004. p. 292

BRI 01-7316 foi significativamente mais danificado

que PI227687 e BRO96-3065.
Os genotipos mais promissores como fonte de
resistencia foram as PI 227 687 e Pl 171451,
confirmando a performance desses materiais em
testes realizados em safras passadas. BRQ96-3065
também apresenta bom potencial.

Referéncias bibliograficas
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TABELA 1. Niflmero de posturas e danos causados em diversos genotipos de soja por S. subsignatus
em situacao de confinamento e Iivre-escolha, em casa-de-vegetacao. Dezembro 2003Janeiro 2004.
Genétipo
BR 133
SF/ 0376
SF/ 0351
SF/ 03106
SF 0381
BRO 95-1159
BRO 96-3065
Pl 171451
Pl 227687
C

Valor de F2

Confinamento
7’

7

N° de posturas N° de danos total

1

Livre-escialha
N° de danos total 1
N° de posturas

6,4411,42
6,0011,08
3,3011,09
2,8010,95
4,3011,50
3,1010,74
3,7010,92
2,7011,04
3,6010,73

31,2212,38a
15,8012,3O b
17,6012,17 b
13,6011,95 b
16,3012,51 b
17,1012,39 b
16,6012,40 b
18,3012,28 b
15,7012,89 b

2,0010,44ab
2,9010,59a
2,4010,49ab
1,67 10,44ab
1,67 10,07ab
2,80 10,53ab
2,6010,62ab
1,0010,39ab
0,70 10,30 b

8,1011,02ab
10,4011,54a
10,1011,37a
10,1011,16a
8,7010,86ab
7,2011,16ab
6,8911,01ab
4,2010,83 bc
1,1010,48 c

1,70 "5

4,35**

2,71*

8,221 ***

1 Dano por alimentagao (raspagens de 1 a 5 cm nos ramos elou caule) + trifoliolo cortado + postura
2 ns= nao significativo; "‘P=0,01; ***P<0,0001

TABELA 2. Nﬁmero de posturas e danos causados em diversos genotipos de soja por S. subsignatus
em situacao de confinamento e Iivre-escolha, em casa-de-vegetacao. Dezembro 2004Janeiro 2005.
Genéﬁpo
BRI 01-7316
BR 133
BRI 01-895
BRI 00-11556
BRI 01-7346
PI 171451
BRO 96-3065
PI 227687
Valor de F2

Confinamento
N° de pc§E1ras N° de danos total‘

Livre-escolha
N“ dgposturas N° de danositfotal 1

6,3011,22
6,4410,44
5,9010,95
7,4411,45
5,4411,13
7,2210,95
2,7810,98
4,3311,09

16,7011,65ab
17,1011,35ab
19,0011,24ab
15,0011,69ab
16,0011,53ab
13,3011,04 b
20,6011,17a
18,2011,38ab

6,2211,04a
4,89 11,10a
6,0011,44a
5,6010,75a
4,1010,60ab
3,44 10,41 ab
3,40 10,58ab
0,90 10,35 b

16,3311,72a
14,5012,14a
14,1111,90a
13,2011,42a
11,5011,27ab
11,3311,24ab
9,1011,22ab
6,5011,49 b

2,054“

2,701**

4,357***

4I524_****

1 Dano por alimentagao (raspagens de 1 a 5 cm nos ramos e/ou caule) + trifoliolo cortado + postura
2 ns= nao significativo; **P=0,015; ***P=0,001; **"*P<0,0001
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C27. Aspéctos biolégicos de Sternechus subsignatus
no oeste da Bahia
TAMAI, M.A.‘; HOFFMANN-CAMPO, C.B.2; MARTINS, M.C.‘; LOPES, P.V.L.‘; ANDRADE, N.S.3; ALMEIDA,
N.S.°. ‘Fundacao de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano, Av. Ahylon Macedo, 11, CEP

47806-180, Barreiras, BA, maatamai@yahoo.com.br; 2Embrapa Soja, Londrina, PR; 3Agéncia Estadual de
Defesa Agropecuaria da Bahia, Barreiras, BA.

O curculionideo popularmente chamado de
tamandua-da-soja ou bicudo-da-soja tem sido alga-

ram observados, em média 1,3 pupas (3,7% dos
individuos observados) enquanto, naquela realizada
29 dias apos o inicio do Ievantamento, esse numero

do da condicao de praga secundaria para principal,

em algumas regi6es do Brasil, devido a sua grande
capacidade de dano. A praga, quando ocorre em
alta populacao, no in|'cio do desenvolvimento da
cultura pode causar grande mortalidade de plantas.

aumentou para 5,8 pupas atingindo 14,8% do total

de individuos observados. Também, foi observado
um adulto nas amostras de solo realizadas no dia 16
de junho.

Em Ievantamentos realizados em Maua da Serra, no Parana, e em Passo Fundo e Cruz Alta, no Rio
Grande do Sul, o inseto apresentou uma geracao
por ano, sincronizada com a cultura da soja

Ouando o ataque ocorre tarde pode ocasionar que-

bras de produtividade, principalmente pelas galhas
formadas por tecido modificado, que protege as larvas no interior do caule (Hoffmann-Campo et al.,
1991). Tanto o adulto como as larvas sao de dificil

(Hoffmann-Campo et al., 1999). Os autores infor-

controle. O primeiro se "esconde” no caule, em baixo da folhagem da soja ou sob restos de cultura, e a

mam, ainda, que na entressafra, os insetos hibernam como larvas, em camaras pupais. Assim, este
resumo registra a primeira ocorréncia de pupas e
adultos, na entressafra e sugere que no oeste da

segunda é protegida pelas galhas, reduzindo drasti-

camente a acao dos produtos quimicos.
A praga foi inicialmente observada na regiao Sul,
mas, a partir da safra 1999/98 comeoou a ser ob-

servada no Oeste da Bahia. Na Ciltima safra, neste
local, estima-se que nas areas de maior infestacao,
a queda de produtividade foi de 20 a 25 sacas/ha,
ou seja, 30 a 40% da esperada. Como nesta regiao
existem varias aspectos de manejo da cultura, que
diferem daqueles utilizados na regiao Sul, tornou-se
essencial 0 levantamento populacional da praga, inclusive na entressafra.

A pesquisa de levantamento da praga foi realizada em uma lavoura de soja recém colhida, onde
houve intensa infestacao de S. subsignatus na safra
2004/05. As avaliacées realizadas em trés datas (18/
05, 31/05 e 16/06/2005) foram conduzidas em
quatro parcelas de 144 m2 (12 m x 12 m),

Bahia, S. subsignatus tem duas ou mais geracfmes

por ano.
Como apos a analise de DNA de insetos oriundos da Bahia confirmou-se que a praga pertence a
mesma espécie que ocorre no Sul do Brasil (D.R.
Sosa-Gomez, com. pessoal), sugere-se que as diferencas na biologia sao devidas a condicﬁes
ambientais e disponibilidade de alimento. Nos meses de inverno, no Oeste da Bahia, o solo, em geral,
é mantido em pousio, com a presenca de soja
”tigLiera”, que tem apresentado sintomas de danos
de S. subsignatus. Além disso, observa-se o crescimento de outras espécies de Ieguminosas, como o
feij50-mil]dO e desmodio que, eventualmente, podem hospedar a praga, especifica dessa familia de

distribuidas ao Iongo de 400 m da bordadura
da lavoura.
Na parcela, foram tomados trés pontos

TABELA 1. Nlimero médio de larvas hibernantes, pupas

amostrais representado, cada um, por uma

trés datas de avaliacao, em Formosa do Rio

e adultos de Sternechus subsignatus em

trincheira escavada sobre uma superficie de

Preto, Oeste da Bahia. Entre paréntesis,

0,5 m2 (1 m x 0,5 m), com sua maior medida

percentagem sob 0 total.

disposta no sentido transversal a linha de semeadura. Nas trincheiras, foram quantificados

g i

as larvas hibernantes, pupas e adultos do inseto. Para isso, o solo foi cuidadosamente
retirado e peneirado.
Na primeira avaliacao realizada em meados de maio ja foi observada a presenca de
pupas (Tabela 1). Na avaliacao seguinte, fo-

Larva
Pupa
Adulto
Total

g

Data de avaliacao

18/05

31/05

33,5 (99,7%)
0,1 (0,3%)
0,0 (0,0%)
33,6

_
16/O6

34,3 (96,3%) 29,5 (82,4%)
1,3 (3,7%)
5,3 (14,8%)
0,0 (0,0%)
1,0 (2,8%)
35,6

35,8
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distribuicao estacional de Sternechus subsignatus
Boheman, 1836 (Coleoptera:Curculionidae) em soja,
no norte do Parana. Revista Brasileira de Biologia,
Rio de Janeiro, v.51 , n.3, p 615-621, 1991.
HOFFMANN-CAMPO, C.B.; OLIVEIRA, L.J.; SILVA,

Referéncias bib|iog|-éficas
HOFFMANN-CAMPO, C.B.; PARRA, J.R.P.;
MAZZARIN, R.M. Ciclo biolégico, comportamento e

M.T.B da. Aspectos biologicos e manejo integrado
de Sternechus subsignatus na cu/tura da soja. Londrina: Embrapa Soja/FUNDACEP-FECOTRIGO,1999.
32p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 22);
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C28. Acao de inseticidas sobre predadores de insetos-pragas
na cultura da soja
AVILA, C.J.1; GODOY, K.B.2; SALVADOR, D.J.2; SANTOS, VF; ROHDEN, V.S.2. ‘Embrapa Agropecuaria

Oeste, Cx. Postal 661, CEP 79804-970, Dourados, MS, crebio@cpao.embrapa.br; 2BoIsista do CNPq.
No agroecossistema de soja existe uma grande

encontrava-se no estadio de enchimento de vagens

diversidade de artropodes, que se alimentam ou se
desenvolvem nos insetos-praga, que sao denomina-

ras de plantas, espacadas de 0,45 m, por 12,0m de

(Rm). O tamanho da parcela foi de 86,4 m2(16 filei-

dos de inimigos naturals. Esse complexo de agentes
benéficos, constituido basicamente por predadores,
parasitéides e patogenos, regulam naturalmente as

comprimento). Os tratamentos quimicos foram aplicados com pulverizador de pressao constante (CO2),

popuIac6es dos insetos-praga na cultura da soja,
podendo manté-Ias abaixo do nivel populacional que

rando com pressao de 40 Ibf/pol’ e volume de calda

causa dano economico, dispensando, muitas vezes,
a aplicacao de inseticidas na lavoura. Dessa forma,
dentro da filosofia do manejo integrado, é necessario desenvolver produtos eficientes para o controle

sendo sua barra equipada com bicos tipo cone, opeequivalente a 140 L.ha". Avaliou-se a populacao de
predadores em pré-contagem e no primeiro, terceiro

e quinto dia apos a pulverizacao dos tratamentos
quimicos na soja. Utilizou-se o método do pano para
a realizacao das amostragens, efetuando-se quatro

das pragas, porém, os efeitos desses produtos so-

batidas, ao acaso, no centro de cada parcela experi-

bre

ser

mental. Para a analise de variancia, os valores médi-

freqiientemente avaliados. Este trabalho teve como

os de amostragem de predad0res(x) foram transfor-

objetivo avaliar o efeito de inseticidas sobre a popu-

mados para ./rm e as médias dos tratamentos,
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As percentagens de reducao populacional de
predadores, em cada tratamento, foram determinadas nas trés épocas de amostragens. As percentagens de mortalidade nos diferentes tratamentos quimicos, considerando-se a média das trés avaIiac5es
apos a pulverizacao, foram enquadradas na seguin-

os

artropodes

benéficos

devem

lacoes de predadores de insetos-praga da soja, quando aplicados, em pulverizacao sobre a cultura.

Foram conduzidos dois ensaios, sendo um constituido de nove tratamentos e outro de seis tratamentos (Tabela 1), utilizando o delineamento de blocos casualizados com quatro repetic6es. O experimento foi instalado na safra 2004/05 quando a soja

TABELA 1. Tratamentos utilizados nos ensaios de seletividade de inseticidas para predadores de
insetos-praga na cultura da soja. Dourados, MS. Safra 2004/05.
7
7

7

7

7

Nometécnico

lnseticida
Nome comercial

g i.a.L'1

Dose.ha‘1
7 7 7
g do i.a.
ml do P701 7

Ensaio 1 ........................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . - ¢ . . . . - . . . . . ¢ - - - - - . - - -Betaciflutrina
Bulldock SC
125
2,5
20
Thiodicarbe
Larvin WG
800
874,5
70
Imidaclopride + Betaciflutrina
Connect SC
112,5
56,25
500
Imidaclopride + Betaciflutrina
Connect SC
112,5
84,375
750
Metomil
Lannate BR
215
64,5
300
Metomil
Lannate BR
215
107,5
500
Metomil
Lannate BR
215
161,25
750
Metamidofos
Tamaron BR
600
300,0
500

Testemunha
Ensaio 2 ........................ ..
Novaluron
Novaluron
Novaluron
Lufenuron
Cipermetrina
Testemunha
1 Produto comercial

- - - . - . - . . . . . . . . ¢.

Rimon CE
Rimon CE
Rimon CE

Match CE
Galgotrin

. . . - ¢ - ¢ » - -.-.-¢--

100
100
100
50
250

. . , . - - ¢ - ' . . . . - . . » ..

5,0
7,5
10,0
7,5
12,5

50
75
100
150
50
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metamidofos, seguidos pela mistura imidaclopride
+ betaciflutrina, sendo esses produtos classificados com pouco seletivos (nota 3). Ja os inseticidas
thiodicarbe e metomil apresentaram, de modo geral,
menor toxicidade para os predadores, sendo enqua-

te escala de seletividade: 1 (seletivo) — mortalidade
de 0 a 20%; 2 (moderadamente seletivo) — mortalidade de 20 a 40%; 3 (pouco seletivo) — mortalidade
de 40 a 60%; 4 (nao seletivo) — mortalidade de 60
a 100%.
Na avaliacao de pré-contagem dos dois ensaios
de seletividade, o ntﬁmero de predadores nao diferiu, estatisticamente, entre os tratamentos, apresentando, em média, 4,9 predadores por pano de bati-

drados como medianamente seletivos (nota 2). No
ensaio 2, nao foi verificado efeito significativo dos
tratamentos quimicos, sobre o complexo de predadores, para as trés avaliac6es realizadas apos a pulverizacao (Tabela 3). Todavia, o inseticida
cipermetrina foi classificado como medianamente

da (Tabela 2 e 3). Esses resultados evidenciam que
0 complexo de predadores, constituido por Nabis sp.
(17,9%), Geocoris sp. (51,3%) e aranhas (30,8%),

seletivo (nota 2) para o complexo de predadores,

enquanto que os produtos fisiologicos novaluron e
lufenuron comportaram-se como seletivos (nota 1).
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que
os inseticidas testados, em ambos os ensaios de
seletividade, apresentam toxicidade diferenciada

apresentava uma distribuicao uniforme na area experimental, por ocasiao da instalacao dos experimen-

tos. No ensaio 7, foram verificados efeitos de tratamento para a populacao de predadores, apés a pulverizacao dos inseticidas na soja (Tabela 2). Considerando o efeito médio nas trés avaliac6es realizadas, verificou-se que os inseticidas mais toxicos para
o complexo de predadores foram betaciflutrina,

sobre o complexo de predadores de insetos-praga

da soja, podendo serem classificados como seletivos, moderadamente seletivos ou pouco seletivos.

TABELA 2. NL'|mero médio de predadores (NP) em 2,00m de fileira de soja e percentagem de reducao

populacional (RP) no primeiro, terceiro e quinto dia apos a aplicacao dos tratamentos
quimicos (DAT) na soja, em Dourados, MS. Safra 2004/05. Ensaio 1.
77

77* 77Tratamento

lnseticida

77

g i.a.ha"

0DA7T7 777

3DA]'7

RP (%)

NP

6,0ns2

2,2 b
4,5ab
3,8ab
2,4 b
5,4ab
4,3ab

67
33
45
65
21
36
40
60

2,6 b
4,1ab
2,8 b
4,4ab
3,7ab
3,3ab
3,1ab
2,5 b
5,7a

2,5
56,0
56,25
84,375

Metomil

64,5

Metomil
Metomil

107,5
161,25

4,6
3,5
7,0
4,5

Metamidofos

300,0

6,5

—

7*

NP

Betaciflutrina
Thiodicarbe
Imidaclopride + Betaciflutrina
Imidaclopride + Betaciflutrina

Testemunha

1DAT

NP

4,5
4,0

5,5

4,1ab

2,7 b
6,8a

7 5DAT

RP l°/0l_ __ 7_

2,5 b
5,6a
1,8 b
2,9 b
3,7ab

54
29
50
22
36
43

4,7ab

46
56
—

3,7ab
2,3 b
5,5a

N81
(%)
56
0
68
47
34
15

34
59

QJM MQJQJMQ)

1 Nota de seletividade (1 = seletivo; 2 = moderadamente seletivo; 3 = pouco seletivo; 4 = nao seletivo)
2 Nao significativo pelo teste F (ct = 0,05)
Médias seguidas da mesma Ietra, na coluna, nao diferem estatisticamente entre si (Tukey, oi = 0,05)

TABELA 3. Nlimero médio de predadores (NP) em 2,00m de fileira de soja e percentagem de reducao
populacional (RP) no primeiro, terceiro e quinto dia apos a aplicacao dos tratamentos

quimicos (DAT) na soja, em Dourados, MS. Safra 2004/05. Ensaio 2.
Tratamento

0 DAT

lnseticida

g i.a.ha‘1

NP

Novaluron
Novaluron
Novaluron
Lufenuron
Cipermetrina
Testemunha

5,0
7,5
10,0
7,5
12,5
—

4,7ns2
4,3
5,7
4,3
4,0
6,7

1DAT
NP RPl%l
6,3ns
5,2
6,6
4,6
4,6
5,6

_\

WOCOO

-5

(O

sou
7NP7777RPl%l
5,3ns
3,5
4,4
4,3

2,8
4,7

0
25
5
7

40
7-

1 Nota de seletividade (1 = seletivo; 2 = moderadamente seletivo; 3 = pouco seletivo; 4 = nao seletivo)
2 Nao significativo pelo teste F (or = 0,05)

5DA:l'7 7 7 NS,
NI? RPl%l
7*
4,9ns
3,9
3,1
3,8

4,1
4,5

0
14
32
15
LO

N)_\_\._\_\

-77 7777-
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C29. Efeito de inseticidas sobre predadores das pragas
na cultura da soja
BELLETTINI, S.‘; BELLETTINI, N.M.T.‘; WEBER, L.F.2; MONTANHANI, S.;‘; GONCALVES, P.M.3; SILVA,
G.T.G. DA3. ‘FFALM, Cx. Postal 261, CEP 86360-000, Bandeirantes, PR, bellettini@ffalm.br; 2 Bayer
CropScience, Londrina-PR; 3Estagiarios da FFALM.

0 complexo de inimigos naturals, que vivem

utilizou-se pulverizador de pressao constante (CO2),

sobre as plantas de soja, podem controlar naturalmente as populacoes dos insetos-pragas desta cultura, mantendo-as em nlveis abaixo daqueles que
causam danos economicos a producao e dispensa,
as vezes, a apllcacao de inseticidas.

equipado com barra de 2 m, com 4 bicos X4 espacados de 50 cm, pressao de 60 lb/pol’ e volume de

Corréa-Ferreira et al. (1984a, 1984b) demonstraram a voracidade de algumas espécies de predadores no consumo de larvas da lagarta da soja:
Calossoma granulatum consome aproximadamente
91 Iagartasldia; Lebia concinna 5 lagartas/dia; Ca/lida
sp 3 Iagartasldia e Pod/sus sp 8 Iagartasldia. Além

dessa elevada contribulcao, alguns desses predadores podem auxiliar de maneira significativa na disseminacao de Bacu/0v/'rus ant/cars/a em lavouras tra-

tadas com este vlrus, visando o controle da lagarta
da soja.

De um modo geral, os inseticidas utilizados atuam sobre populacoes dos inimigos naturals, favorecendo, em algumas situacoes, o aparecimento do

calda de 200 litros/ha. A cultura se encontrava de
acordo com Fehr et al. (1971) no estadio R3. As
avallacoes foram efetuadas em pré-contagem e aos

2, 4 e 7 dias apos a aplicacao, realizando 4
amostragens ao acaso por parcela, através do "método do pano", contando os predadores vivos, caldos sobre o pano.

Para a analise estatistica, os dados foram transformados para M, aplicou-se os testes F e Tukey
conforme Gomes (2000). A porcentagem de reducao populacional foi calculada através dos dados
originals, pela formula de Henderson & Tilton (1955).
As notas para seletividade foram atrlbuldas de acordo com 0 critério da Comlssao de Entomologia de
Pesquisa de Soja da Regiao Sul, ou seja, 1 =0-20%;
2 = 21-40%; 3 =41-60%; 4= 61-100% de reducao
populacional de inimigos naturals.

fenomeno da ressurgéncia de pragas, devido a eli-

Nas médias da pré-contagem, o experimento

minacao dos organismos benéficos. Para Barlett

apresentou alta populacao de predadores com distribuicao homogénea nos tratamentos, e a analise
estatistica nao foi significativa. Os predadores encontrados foram Aranhas 41,9%; Geocoris sp.
21 ,3%; Or/'us sp.11,6%;Lebia concinna 9,7%; Doru
lineare 9% e Nabis sp 6,5%.
Aos 2, 4 e 7 dias apos a apllcacao, nao houve
diferenca estatistica significativa entre os tratamentos e a testemunha.
Em relacao a porcentagem de reducao
populacional de predadores, aos 2 dias, variou de
22% no T1 betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5 g a
25% no T3 imidacloprid + betacyfluthrin (Connect)
84,375 g. Aos 4 dias de 23% no T1 betacyfluthrin
(Bulldock 125 SC) 2,5 g a 28% no T3 imidacloprid
+ betacyfluthrin (Connect) 84,375 g. Aos 7 dias
de 24% no T1 betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5
g a 29% no T3 imidacloprid + betacyfluthrin
(Connect) 84,375 g i.a./ha.
Concluiu-se que: a) Os inseticidas betacyfluthrin

(1964), a ressurgéncia de pragas é caracterizada pelo
retorno rapido e anormal das populacoes de insetos-

pragas que foram inicialmente eliminadas por inseticidas de amplo espectro de acao.
Com o objetivo de avaliar o efeito de inseticidas
sobre os predadores das pragas na cultura da soja,

instalou-se experimento.
O experimento foi instalado no dia 15 de janeiro

de 2005, no campus da Fundacao Faculdades Luiz
Meneghel, Bandeirantes-PR, em cultura de soja em
desenvolvimento, cultivar M-SOY 5942, tratada com
captan (Captan 750 TS 120 gl 100 kg de sementes), inoculada com Nitral na dose de 500 g por 50

kg de sementes, semeada em 28/10/04, no
espacamento de 0,45 m entrelinhas, com 18 se-

mentes por metro. A emergéncia das plantulas ocorreu em 07/11/04 com 15 plantas por metro.

O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso com 4 tratamentos e 5 repeticoes,
parcelas de135 m2 (9 m x 15 m).
Efetuou-se uma pulverizacao dos tratamentos
em i.a./ha: betacyfluthrin (Bulldock 125 SC) 2,5 g;
imidacloprid + betacyfluthrin (Connect) 56,25 e
84,375 g e testemunha (sem lnseticida).
Para a aplicacao dos inseticidas em 15/01/05,

(Bulldock 125 SC) 2,5 g; imidacloprid +
betacyfluthrin (Connect) 56,25 e 84,375 g i.a./ha
foram moderadamente seletivos (nota 2) aos predadores das pragas na cultura da soja aos 2, 4 e 7 dias
apos a aplicacao; b) Os inseticidas e doses nao causaram toxicidade as plantas.
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D01. Haste verde e retencao foliar relacionadas a aplicacao de
fungicidas para controle da ferrugem da soja
SILVA, A.J. DA‘; CANTERI, M.G.2; GASTALDI, L.F.2; BALAN, M.G.“; BRUSTOLIN, C.‘. ‘Graduando UEL,
Cx. Postal 11066, CEP 86120-000, Londrina, PR, alexandrej@uel.br; ZUEL; 3Bolsista do CNPq.

A ocorréncia de haste verde e retencao foliar
tem sido comum na cultura da soja. Os fatores que
causam essa sindrome sao: O estresse hidrico, temperaturas alta ou baixa relacionadas a umidade

TABELA 1. Tratamentos e doses de fungicidas
utilizados para 0 controle da ferrugem
da soja, safra de 2004/05, em Londrina, PR.

(Tecnologias, 2004), ataque de percevejos (Sosa-

N°

Gomez e Moscardi, 1995), deficiéncla de potassio
(Mascarenhas et al., 1987), diferencas varietais (A.
Harada, comunicacao pessoal; Lourencao et al.,

2002), incidéncia de antracnose (Costamilan, 2000)
e a utilizacao de fungicidas (Tecnologias, 2004).

Com aumento da utilizacao de fungicidas para o
controle da ferrugem da soja nas Clltimas safras fol
possivel observar a incidéncia de haste verde e retencao foliar, com variacoes em sua intensidade de
acordo com 0 cultivar utilizado.

No processo de melhoramento genético da soja,

ingrediente ativo 7

7

1. Testemunha
2. Pyraclostrobin+Epoxiconazole
3. Pyraclostrobin+Epoxiconazole1

jg. i.a./ha
~
66,5 +25
66,5 +25

4. Azoxystrobln+CyproconazoIe2

60+24

5. Azoxystrobln + Cyproconazole1'2

60 + 24

6. Trifloxystrobln + Cyproconazolez

56,25 + 24

7.
8.
9.
10.
11.

Trifloxystrobln + Cyproconazole1'2 56,25 + 24
Tebuconazole
100
Tebuconazole1
100
Flutriafol
62,5
FIutriafol1
62,5

normalmente nao é feita a selecao de plantas que

12. Epoxiconazole

50

nao apresentem a caracteristica haste verde e retencao foliar (A. Harada, comunicacao pessoal).

13. Epoxiconazole1
14. Metconazole
1 5. M etconazoIe1

50
54
54

A utllizacao de fungicidas do grupo qulmico das

estrubirullnas, dos triazois e suas respectivas misturas possibilitam 0 controle da ferrugem da soja
(Tecnologias, 2004, Utiamada et al., 2002). Dentre
os cultivares disponiveis, nao ha informacoes sobre
a susceptibilidade a haste verde e retencao foliar, o
que torna discutlvel a interferéncia dos fungicidas
como possiveis causadores desse fenomeno.
O trabalho teve como objetivo a avaliacao da has-

te verde e retencao foliar relacionadas a aplicacao de
fungicidas do grupo quimico dos triazois e sua mistura
com o grupo quimico das estrubirulinas em uma e duas
aplicacoes, para 0 controle da ferrugem da soja.
0 experimento foi executado na Fazenda Esco-

la da Universidade Estadual de Londrina, na safra
2004/05, em area cultivada anteriormente sob sucessao soja-trigo. A cultivar BRS 133 foi semeada

no dia 29/10/2004 e sua emergéncia ocorreu no dia
05/10/2004.
Os tratamentos fungicidas (Tabela 1) foram dis-

postos em delineamento de blocos ao acaso, com
quatro repeticoes.
Os fungicidas foram aplicados nos estadios Rzl
R3 e R571 (duas aplicacoes) e em R4 quando em aplicacao Unica. Foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2, provido de barra com quatro pontas
de pulverizacao do tipo XR 1 1002, 1,5 bar de pressao de trabalho e taxa de aplicacao de 200 L ha“.

1 Tratamentos realizados com duas apllcaqoes.
2 Adicao de adjuvantes recomendados pelos respectivos fabricantes a 0.5% vlv.

As parcelas com dimensoes de 2,40m de largura por 5m de comprimento, foram compostas de
seis fileiras de plantas de soja, totalizando area util

de 12m2cada. Para as avaliacoes foram consideradas apenas as duas linhas centrais de cada parcela
(area colhida de 5m2), descartando-se 0,50m de
bordadura em cada extremidade de parcela.
A severidade da ferrugem asiatica fol avaliada
utilizando-se a escala dlagramatica desenvolvida por
Canterl e Godoy (2003). As avaliacoes foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias apos a primeira aplicacao.

As avallacoes de haste verde e retencao foliar
foram realizadas no ponto de maturacao fisiologica
da soja, sendo que os indices de haste verde e retencao foliar foram estimados com base na escala
descrita por Sosa-Gomez e Moscardi (1995), onde:
1) Sem retencao foliar (foliolos verdes ausentes e
auséncia de hastes verdes); 2) pouca retencao foliar
(poucos foliolos verdes presentes e algumas hastes
verdes); retencao foliar média (25 a 50% de hastes
verdes); 4) retencao foliar alta (51 a 70% de hastes
verdes) e 5) retencao foliar muito alta (mais de 70%
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de hastes verdes) e o ciclo da cultura (da semeadura
até 0 ponto de maturacao fisiologica). Os dados fo-

tando os sintomas caracterlstlcos dessa sindrome.
A testemunha apresentou ciclo de 130 dias. O tra-

ram submetidos a analise de variancia pelo teste de

tamento 3 proporcionou 7 dias a mais no ciclo, enquan-

F e as dlferencas entre as médias, quando significativas, foram comparadas pelos testes de Duncan
(severidade) e Scott-Knott (haste verde), ao nivel de
5% de probabilidade, usando-se o programa SASMAgri (Canterl et al., 2001).

to os triazois apresentaram em média, 2 dias a mais.
De acordo com os resultados obtidos (Tabela 2)
observou-se que os fungicidas do grupo das
estrubirulinas + triazois, apesar de apresentarem niveis mais elevados de haste verde e retencao foliar,
quando comparados aos triazois, foram os produtos

Com relacao a eficiéncla para controle da ferrugem, todos os tratamentos foram superiores a testemunha, sendo que Pyraclostrobin + Epoxiconazole
em duas apllcacoes (tratamento 3) apresentou me-

lhores resultados (Tabela 2).
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TABELA 2. lndice de haste verde e retencao foliar, severidade e produtividade, na

cultivar

BRS

133,

na

safra

de

2004/05, em Londrina, PR.

all IHV‘
01.
02.
03.
O4.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1,0
2,1
2,4
2,1
2,5
2,0
2,0
1,3

b
a
a
a
a
a
a
b

Severidade; 3 Produtividades

‘_.‘O]\;‘_.‘¢, ‘_.‘_. 0' -cro' o'

54,29
6,97
4,57
7,66
5,65
7,37
6,04
7,58
6,22
7,41
5,32
7,24
5,34
7,10
6,03

DCV % 1045
,

916
,

AAHA“

a
b
c
b
bc
b
bc
b
bc
b
bc
b
bc
b
bc

que proporcionaram controle mais eficiente da ferrugem e, consequentemente uma maior produtividade.

1.839 b
2.301 ab
2.753 a

2.126
2.105
1.845
2.305
1.977
2.020
2.345
2.234
2.310
2.308
2.045
2.292

ab
ab
b
ab
b
b
ab
ab
ab
ab
ab
ab
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D02. Avaliacao de eficiéncia agronomica de fungicidas,
em aplicacao foliar, no controle do complexo de doencas
(Corynespora cassiicola, Phakopsora pachyrhizi, Cercospora kikuchii
e Septoria glycines), na cultura da soja
UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N.; KLINGELFUSS, L.H

Tagro, Rua lblpora, 548, CEP 86060-510, Londrina,

PR, tagro@tagro.com.br

As doencas estao entre os principals fatores que
limltam a obtencao de altos rendimentos de soja.
Por isso, ha necessidade de se efetuar 0 controle
das mesmas principalmente através de resisténcia
genética, porém, para a maioria das doencas, ou
nao existem cultivares resistentes ou o numero de
cultivares resistentes é Iimitado. Portanto, a manutencao das doencas, no nivel de convivéncia economica, depende da acao multidisciplinar, em que a
resisténcia genética deve ser parte de um sistema
lntegrado de manejo da cultura.
A importancia economica de cada doenca varia
de ano para ano e de regiao para regiao, dependendo da condicao climatica de cada safra. As perdas
anuais de soja por doencas sao estimadas em 15%
a 20%, entretanto, algumas doencas podem ocasi-

onar perdas de quase 100%, indivldualmente.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiéncia agronomica de fungicidas, em aplicacao na
parte aérea das plantas, no controle de mancha alvo,
ferrugem asiatica e doencas de final de ciclo na cultura da soja e seus efeitos sobre a produtividade e
outras caracteristicas da cultura.
O experimento foi conduzido na Fazenda Rancho Novo, municipio de Sonora, MS, na safra agricola 2003/04. A cultivar M-SOY 8411,foisemeada
em sistema de plantio direto, no dia 28/10/O3, com
espacamento de 0,45 m entre linhas e densidade de
11 sementes por metro linear. A adubacao consistiu
na aplicacao de 300 kg/ha de adubo da formula 0018-15 no plantio. Foram utilizados os seguintes
herbicidas: Haloxifop-R (60 g i.a.lha) e Chlorimuronethyl (7,5 g i.a./ha). O controle de pragas fol realizado com aplicacao de Methamidophos (300 g i.a./ha).
O delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualisados com nove tratamentos e cinco
repeticoes. As parcelas foram constituidas de quatro linhas de plantio com sete metros de comprimento (12,6 m2).
Os tratamentos e respectivas doses (g i.a./ha)
testados foram: 1. testemunha (00); 2. trifloxystrobin
+ propiconazole + oleo mineral (50 + 50 + 187,5);
3. trifloxystrobin + cyproconazole + oleo mineral
(56,25 +24+ 187,5); 4. cyproconazole (25); 5.
azoxystrobin
+
cyproconazole
+
oleo
(60 + 24 + 0,5 %); 6. tetraconazole (50); 7.

tetraconazole + tiofanato metilico (50+300); 8.
carbendazin (250) e 9. pyraclostrobin +
epoxiconazole (66,5 + 25).
A apllcacao dos fungicidas foi realizada no dia
27/01/04, com as plantas no estadio R5.1/R5.2
(maioria das vagens com granacao de 10%). A aplicacao foi realizada entre 7h20 e 7h50, com temperatura média de 26 °C e umidade relativa do ar de

88%. Foi utilizado um equipamento costal a base de
C02, de pressao constante, equipado com bico cone

vazio JA2, pressao de trabalho de 60 Iibrasl poIegada’ e volume de calda de 200 I/ha.
A colheita foi realizada manualmente, no dia 03/

03/04. Apos colhidas, as amostras foram trilhadas e,
em seguida, realizadas as avaliacoes de rendimento e

de peso de mil graos, corrlgindo para umidade de 13%.
Os resultados obtidos foram submetidos a analise de variancia pelo teste F e as diferencas entre
médias, foram comparadas pelo teste de Duncan
com nivel de 5% de probabilidade.
Foi verificada incidéncia natural de mancha alvo,
ferrugem e DFC no ensaio.
Os fungicidas testados foram semelhantes entre si e em relacao ao fungicida padrao (pyraclostrobin
+ epoxiconazole) e significativamente superiores a
testemunha no controle de mancha alvo, apresentando eficiéncia de controle variando de 59% a 75%,
para uma testemunha com 64% de infeccao.
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FIG. 1. Efeito da aplicacao de fungicidas sobre a severidade de mancha alvo.

N0 controle da ferrugem asiatica, todos os
fungicidas testados foram altamente eficientes, apresentando controle superior a 90%, para uma infeccao de 36,60% na testemunha; exceto, carbendazin
que mostrou uma eficiéncia de controle de 78%.
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Todos os fungicidas testados reduziram significativamente a infeccao por DFC, mostrando eficiéncia de controle variando entre 38% e 51%.
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FIG. 5. Efeito da aplicacao de fungicidas, para o controle
de doencas, sobre o peso de mil graos.

As aplicacoes foliares de fungicidas reduziram
numericamente a percentagem de sementes
infectadas por Fusarium spp., Phomopsis sp.,
Cercospora kikuchii e Corynespora cassiicola, porém, nao foram observadas diferencas significativas em relacao a testemunha, exceto, carbendazin
que reduziu significativamente a infeccao de
Phomopsis sp.
Nao foram observados efeitos fitotoxicos dos
produtos testados sobre as plantas de soja, durante
a conducao experimento.
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Ouanto ao rendimento de graos, observamos
um incremento de até 21 ,05%, entretanto, sem demonstrar diferencas significativas entre os tratamentos com fungicidas e a testemunha (2.170,12 kg/ha).
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FIG. 4. Efeito da aplicacao de fungicidas, para o controle
de doencas, sobre o rendimento de graos na cultura da soja (cv. M-SOY 8411).

Os fungicidas proporcionaram incremento no
peso de mil graos, variando de 2,63% a 4,09%, porém,
nao diferiram significativamente da testemunha.
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D03. Avaliacao da eficiéncia de fungicidas no controle da
ferrugem asiatica e do oidio na cultura de soja
SCHERB, C.T.; AMARO, G.. Bayer CropScience, E .A.E, Cx. Postal 921, CEP 13140-000, Paulinia, SP,

christian.scherb@bayercropscience.com
Como regra geral, e para a maioria das situa-

coes de controle, a protecao de plantas com
fungicidas, deveria ser sempre realizada de forma
preventiva (Azevedo, 2001). lsto é particularmente
verdadelro para as doencas foliares da soja, onde 0
conceito de protecao da folhagem para evitar a
senescéncia prematura das folhas, é mais aceito.
No Brasil, a utilizacao de fungicidas na cultura da
soja para o controle de oidio (Microsphaera diffusa)
e do complexo de doencas de final de ciclo
Cercospora kikuchii e Septoria glycines e da ferrugem asiatica Phakopsora pachyrhizi é uma pratica

que vem sendo recomendada a alguns anos, sendo
a maioria dos fungicidas registrados pertencentes
aos grupos quimicos dos triazois, estrobilurinas e
benzimidazols.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiéncia
de diferentes fungicidas triazois e misturas de triazois
mais estrobilurinas no controle da ferrugem asiatica e
do oidio na cultura da soja. O ensaio foi conduzido na
Estacao Agricola Experimental, Fazenda Sao Francisco, municipio de Paulinia — SP, com a cultivar BRS
133.0 plantio foi realizado dia 22 de Outubro de 2004.
O ensaio foi constituido de 11 tratamentos com

quatro repeticoes delineados em blocos ao acaso.
As unidades experimentais com cinco m de compri-

mento por 2,40 m de largura e area util de 12 m2.
Foram realizadas trés aplicacoes, sendo a primeira realizada de forma preventiva. Os fungicidas

(TabeIa1) foram pulverizados nos estadios de V8,
R1 e R5.3 com o auxilio de um pulverizador costal

pressurizado com gas comprimido, barra com 6 bicos leque 110:02 VS espacados em 40 cm, calibrado para vazao de 200 L/ha.
Realizaram-se seis avaliacoes de severidade das
doencas sendo quatro para a ferrugem asiatica e
duas para o oidio, mediante estimativa do percentual
de area foliar infectada ( % A.F.I. ) Os resultados
foram analisados estatisticamente e as médias com-

paradas pelo teste de Tukey a 5%.
A severidade da ferrugem foi inferior em todos
os tratamentos, nas quatro épocas de avaliacao em
relacao a testemunha onde a ferrugem asiatica alcancou niveis de 95% de severidade. Todos os produtos testados foram eficientes com destaque para:
Tebuconazole & Trifloxystrobln SC, Prothioconazole
& Trifloxystrobln, Tebuconazole, Trifloxystrobln &
Cyproconazole.
Em relacao ao oidio , que ocorreu a partir de
fevereiro devido o clima ser propicio, muito seco,
podemos concluir que os melhores tratamentos foram: Trifloxystrobln & Prothioconazole,
Trifloxystrobln & Cyproconazole e Trifloxystrobln &
Tebuconazole nas duas formulacoes WG e SC. As
mistura triazois + estrobilurinas garantiram um bom
periodo residual.
Nao foi observado nenhum efeito fito toxico dos

produtos testados. Todos os tratamentos apresentaram aumento expressivo na producao com variacao de 278 a 334%. A ferrugem influenciou estatisticamente no peso de 1000 graos que apresentou
incrementos de 33 a 45% (Tabela 3).

TABELA 1. Fungicidas e suas respectivas doses em g. i.a./ha.
Nome técnico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.

Testemunha
Tebuconazole
Prothioconazole
Cyproconazole
Flutriafol
Pyraclostrobin & Epoxiconazole
Trifloxystrobln & Cyproconazole
Azoxystrobln & Cyproconazole
Trifloxystrobln & Tebuconazole
Trifloxystrobln & Tebuconazole
Prothioconazole & Trifloxystrobln

Nome comercial

Foﬁcur
Proline
Alto
Impact
Opera
Sphere + Lanzar
Priori Xtra + Nimbus
Nativo SC + Lanzar
Nativo WG + Lanzar
JAU & Flint +Lanzar

Dost-Lg_i.a. /ha 7
100
75
30
62,5
66,5 & 25
56,2 & 24 + 0,25%
60 & 24 + 0,5 %
50 &10O + 0,25 %
50 &100 + 0,25 %
70 & 60 + 0,25 %
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TABELA 2. Severidade (% A.F.l.) ferrugem asiaticanacuItivarBRS133.
__ _
Severidade (Z17
ferr_u7g7em
7

Trat.
T

‘Ii

—‘C)(.O 9\lO3U'l-I>~0Ok)—‘

c.v.

—

7DA 1|

as DAII

T''
28,3 a
85,0 a
0,8 b
5,3 b
8,3 b
1,3 b
10,7 b
2,5 b
2,2 b
14,0 b
10,3 b
1,2 b
0,6 b
8,3 b
1,3 b
12,3 b
0,7 b
5,0 b
12,0 b
0,8 b
9,3 b
0,7 b
7 86,5

25,82

5DAlIl

12 DAIII

88,3
8,7
14,0
14,0
18,7
13,3
10,7
15,7
5,3
17,7
13,3

95,0
28,3
27,7
26,6
35,0
28,3
23,3
20,0
20,0
26,7
16,7

a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

23,05

7

a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

TABELA 3. Severidade (%A.F.l.) com Oidio, Pro
ducao em kg/ha e Peso de 1000
graos em gramas.
_
_
$e"°'idad°
"'°d"d- Peso g
1000 s.
T
l%A.F.|) oidio
Kg/ha
36 DA ll 12 DAIII
45 DAIII 45 DAIII

(OQJ\lO7U'l-I>(AJl\ —\

23,22
‘Ii

Obs: 7 DAII = sete dias apos segunda aplicagao

-o

C.V.

93,3
10,7
6,7
12,3
18,3
0,6
1,5
5,7
3,7
5,7
1,2

a
bc
bc
bc
b
c
c
bc
c
bc
c

33,68

60,0 a
28,3 bc
14,3 bc
35,0 ab

36,7
16,0
13,3
26,7
16,7
7,3
6,3

ab
bc
bc
bc
bc
c
c

387,21

1.544
4.294
4.465
4.401
4.994
4.541
5.156
4.703
4.693
4.514
5.115

b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

113,2
148,2
150,4
150,1
153,0
154,2
158,3
154,2
155,8
155,8
158,3

b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

7717754877 3,44
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D04. Avaliacao da eficiéncia de novos fungicidas pulverizados
curativamente no controle da ferrugem asiatica na cultura de soja
SCHERB, C.T.; AMARO, G.. Bayer CropScience, Estacao Agricola Experimental, Cx. Postal 921, Paulinia,
SP, CEP 13140-000, christian.scherb@bayercropscience.com

A ferrugem da soja Phakopsora pachyrhizi Sidow
foi descrita pela primeira vez no Japao em 1902.
Por volta de 1914, surgiu em carater epidémico em
varios paises no sudoeste da Asia. Em 1976, foi
descrita em Porto Rico. Em 1990, foi registrada na

Africa. Em janeiro de 1998, foi constatada em
Uganda, Kenia e Rwanda. Em marco de 2001, foi
detectada na Africa do Sul, e em 2002, atingiu carater epidémico. No continente Americano foi de-

tectado primeiramente no Paraguai, na safra 2001
no Brasil em 2002 (Reis, 2004).
Os estudos sobre a ferrugem asiatica no Brasil
ainda sao muito recentes. Em funcao da cronologia

de importancia que a doenca alcancou em apenas
trés anos, ainda faltam muitas informacoes sobre
sua epidemiologia, variabilidade, sobre sua
hospedabilidade em plantas daninhas que permanecem na entressafra em conjunto com a soja tigtiera,
além da falta de cultivares com alto potencial de
resisténcia, e até a correlacao de cultivares com diferentes respostas quanto a eficacia de fungicidas e
épocas de aplicacao.

O manejo quimico é o método mais utilizado para
o controle, porém tem sido observado um comporta-

mento diferente dos diferentes grupos quimicos nas
diversas situacoes de controle nas ultimas trés safras.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiéncia
de diferentes fungicidas triazois e misturas de triazois
e estrobilurinas no controle da ferrugem asiatica.
O ensaio foi conduzido na EAE Estacao Agricola
Experimental, Fazenda Sao Francisco, municipio de
Paulinia — SP.

A cultivar plantada foi a BRS 133, com semeadura em 2/12/2004. O ensaio foi constituido de 16
tratamentos com 4 repeticoes, delineados em blocos ao acaso, com unidades experimentais com 5 m
de comprimento e 2,4 m de largura totalizando 12 m2 .
Realizou-se no experimento duas aplicacoes
curativas, sendo a primeira no estadio R2 no dia
1de fevereiro de 2005 com 15 % de ferrugem nas
folhas baixeiras e uma segunda 16 dias apos em
R5.1 com 25% de ferrugem nas folhas baixeiras.
Os fungicidas foram pulverizados com pulverizador
costal pressurizado com gas comprimido, utilizando
uma barra de seis bicos tipo leque 110:02 VS espacadas em 40 cm, o equipamento foi calibrado para
uma vazao de 200 I/ha de calda os tratamentos se
encontram na (TabeIa1).
Realizaram-se trés avaliacoes de severidade para
a ferrugem asiatica mediante estimativa do percentual
de area foliar infectada I % A.F.I ) aos 6, 12 e 29
dias apos a segunda pulverizacao.

TABELA 1. Fungicidas pulverizados nas suas respectivas doses em g i.a./ ha.
Nome técnico
1. Testemunha
Pyraclostrobin & Epoxiconazole
Prothioconazole
Prothioconazole & Tebuconazole
Prothioconazole & Tebuconazole
Prothioconazole & Trifloxystrobln
Prothioconazole & Trifloxystrobln
Prothioconazole & Fluoxastrobln
Prothioconazole & Fluoxastrobln

Tebuconazole
Trifloxystrobln & Cyproconazole
Trifloxystrobln & Cyproconazole
Trifloxystrobln & Tebuconazole
Trifloxystrobln & Tebuconazole
Tebuconazole + Carbendazim
Prothioconazole + Carbendazim

Nome comercial

Dose g i.a. /ha

Opera
Proline
Prosaro
Prosaro & Lanzar
Sem nome + Lanzar
Sem Nome + Lanzar
Fandango
Fandango
Foﬁcur
Sphere EC + Lanzar
Sphere SC + Lanzar
Nativo WG + Lanzar
Nativo SC + Lanzar
Folicur + Derosal
Proline + Derosal

66,5 & 25
75
37,5 & 37,5
50 & 50
52,5&45 + 0,25 %
70 & 60 + 0,25 %
50 & 50
75 & 75
100
56,2& 24 + 0,25%
56,2 & 24 + 0,25 %
50 &100 + 0,25 %
50 &100 + 0,25 %
100 + 250
75 + 250
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Todos os tratamentos realizados se diferenciaram estatisticamente da testemunha nas trés avaliacoes aos 6, 12 e 29 dias apos a segunda pulverizacao.
A ferrugem asiatica alcancou niveis de 68% de
severidade na testemunha, todos os produtos testados foram eficientes, com destaque para:
Tebuconazole; Tebuconazole & Trifloxystrobln SC;
Tebuconazole & Carbendazim; Prothioconazole &
Fluoxastrobln; Trifloxystrobln + Cyproconazole nas
duas formulacoes SC e EC; Prothioconazole e
Prothioconazole & Trifloxystrobln estes com eficacia acima de 80 % de controle da ferrugem. Nao foi
observado nenhum efeito fito toxico dos produtos
testados.
Todos os tratamentos apresentaram aumento
na produtividade e peso de mil sementes com aumentos que variaram de 16 a 31% conforme a (
Tabela 2 ).

Referéncia bibliograficas
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TABELA 2. Severidade da ferrugem (%A.F.l) e

producao dos tratamentos em kg/ha.
Severidade l%A.F.I.)

T|-at

77 777

ferrugem 77

Producao

kg/ha

6 DAII

12 DAII

29 DAII

67 DAII

9
10
11
12
13
14
15
16

30,0 a
12,5 b
6,7 bc
8,5 bc
5,5 bc
8,3 bc
6,8 bc
4,3 c
4,7 c
4,0 c
7,5 bc
5,3 bc
10,0 bc
5,0 c
5,8 bc
6,7 bc

45,0a
16,7 b
11,0 b
15,3 b
11,7 b
13,3 b
12,3 b
7,7 b
10,3 b
7,0 b
11,0 b
12,3 b
14,0 b
8,7 b
9,3 b
12,7 b

68,3 a
10,0 b
9,3 b
13,0 b
10,0 b
8,0 b
8,0 b
10,0 b
8,3 b
5,3 b
7,0 b
8,0 b
8,7 b
6,0 b
7,3 b
10,7 b

2.446 a
2.815 a
2.554 a
2.826 a
2.701 a
2.766 a
2.628 a
2.834 a
2.820 a
2.657 a

C.V.

29,5

(D\lO'>U'l-|>~O l\)—*

21277 gas

2.516 a

2.360
2.543
2.670
2.662
2.594

a
a
a
a
a

931

REIS, E.M., Doencas na Cultura da Soja. Passo Fundo. 2004. 177 p.
YORINORI, J.T. Epidemiologia e controle de
Phakopsora pachyrhiz/', safra 1988/89, Resultados

de Pesquisa de Soja 1988l89.Embrapa/CNPSo, Londrina. 1989.405 p
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D05. Avaliacao de fungicidas para 0 controle da
ferrugem asiatica da soja
MIGUEL-WRUCK, D.S.; PAES, J.M.V.; ZITO, H.K.. Epamig, Cx. Postal 351, CEP 38001-970, Uberaba,

MG, dmiguel@epamiguberaba.com.br

Esse trabalho teve como objetivo avaliar algumas combinacoes de fungicidas no controle da ferrugem asiatica da soja, na regiao de Uberaba/MG.
Foi utilizada a cultivar BRSMG Garantia, conduzida
em semeadura direta sobre area de milho, com semeadura em 15/12/2004, com os seguintes tratamentos:

1.
2.
3.
4.

ingrediente Ativo (i.a.)

Dose i.a./ha

Testemunha
Tebuconazole+Carbendazin
Pyraclostrobin+Epoxiconazole
Azoxystrobln+Ciproconazole1

—
75+ 1 50
66,5+25
60+24

5. Trifloxtrobin+Ciproconazole2

56,2+24

6. Flutriafol +Tiofanat0 Metilico

62,5 + 250

1Nimbus: 0,5 % v.v.; 2Attach: 0,25 Llha

Nos tratamentos foram utilizados os seguintes
produtos comerciais: Orius e Bendazol (tratamento 2);
Opera (tratamento 3); Priori Xtra (tratamento 4); Sphere
(tratamento 5); Impact + Cercobin (tratamento 6);
O delineamento experimental foi em blocos ao
acaso com 4 repetlcoes. A primeira pulverizaoao ocorreu no estadio de desenvolvimento R1 (florescimento,
10/02/2005) com auséncia de sintomas de ferrugem
a segunda pulverizacao ocorreu no estadio de desenvolvimento R5.1 (inicio da formacao de graos, 08/
03/2005), com 0,5% de severidade da doenca na
testemunha. Para aplicacao dos produtos foi utilizado pulverizador costal pressurizado com CO2 e volume de apllcacao de 200 L/ha. Os dados foram analisados estatisticamente, segundo o delineamento experimental utllizado, e comparados pelo teste de ScottKnott, a 5% de probabilidade. Os valores em percen-

tagem de severidade foram transformados em y =
arcoseno (X %l1O0)°'5 para fins de analise estatistica.
Nos meses de dezembro de 2004 e janeiro de
2005 ocorreu boa distribuicao de chuvas, seguida
de um déficit hidrico acentuado no més de fevereiro
de 2005, o que nao foi favoravel ao desenvolvimento de ferrugem de soja.
Vinte dias apos a ultima aplicacao foi avaliada a
eficiéncla de cada produto com base no nivel de
infeccao (NI) da doenca em porcentagem da area
foliar infectada (a.f.i.).

Quando a testemunha sem fungicida atingiu
aproximadamente 95% de desfolha, foi determinada
a porcentagem de desfolha em todos os tratamen-

tos, através da avaliacao visual em cada parcela.
Todos os tratamentos fungicidas diferiram da
testemunha e apresentaram eficiéncia no controle
da ferrugem (Ouadro 1).

Apesar da ma condicao climatica para ocorrencia de doenca, houve inoculo e condicoes favoraveis o suficiente para discriminar os tratamentos
fungicidas da testemunha.
Em relacao a desfolha, rendimento e peso de 100
sementes, nao ocorreu diferencas significativas en-

tre os tratamentos fungicidas, onde todos apresentaram menor desfolha, maior rendimento e peso de 100
sementes em relacao a testemunha (Ouadro 1).

QUADRO1.Efeito da aplicacao de fungicidas
sobre a produtividade, peso de 100
graos, severidade de Ferrrugem aos
20 dias e desfolha. EPAMIG,
Uberaba-MG, safra2004/05.
Trat.

0'1-l>(AJI\)—‘

6

Prod.
Kg/ha
1.711
2.368
2.535
2.187
2.152
2.207

cv% 717278

Peso 100 sevedidade Desfolha
graoslg)
1
(%)
ferrugem
b
a
a
a
a
a

13,27
19,67
19,57
18,93
18,90

b
a
a
a
a

19,45 a

2,6

57,5
0,0
1,0
0,0
0,0
0,1

a
c
b
c
c
c

19,7

92,8 a
2,3 b
4,8 b
0,5 b
0,5 b
2,3 b
22,4

1/Médias seguidas pela mesma Ietra nao diferem entre si, pelo
teste Tukey a 5% de probabilidade.
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D06. Ensaio em rede para controle quimico da
ferrugem asiatica da soja - Uberaba, safra 2004/2005
MIGUEL-WRUCK, D.S.; PAES, J.M.V.; ZITO, R.K.. Epamig, Cx. Postal 351, CEP 38001-970, Uberaba,

MG, dmigueI@epamiguberaba.com.br

Com 0 objetivo de comparar a eficiéncia de
fungicidas no controle da ferrugem asiatica na cultura da soja, a EPAMIG conduziu um ensaio no municipio de UberabalMG, com a cv. BRSMG Garantia,
com data de plantio 15/12/2004, com os seguintes
tratamentos:

ingrediente Ativo (i.a.)
1. Testemunha
2. Tebuconazole
3. Azosxystrobin + ciproconazole
4. Epoxiconazole
5. Tetraconazole
6. Tebuconazole
7. Tetraconazole
8. Ciproconazole + Propiconazole
9. Flusilazole+Carbendazin
10. Flusllazole + Carbendazin
11. Flusilazole+FamazoIe
12. Flutriafol +Tiofanato Metilico
13. Trifloxystrobln + Tebuconazole
14. Fenarimol
15. Miclobutanil

Dose

i.a./ha IQ)
0
100
64 + 24
50
50
100
50
24 + 75
250+125
125 + 250
106,7+100
62,5 + 500
100 + 200
60
100

A lnfeccao da doenca ocorreu naturalmente no
campo, porém com baixa severidade.
Por problemas operacionais 0 tratamento 13
(Trifloxystrobln + Tebuconazole) foi descartado.
Em relacao a produtividade (Ouadro 1), os tratamentos fenarimol e mlclobutanil nao diferlrem da
testemunha, os demais tratamentos fungicidas foram superiores ao da testemunha e nao diferiram
entre si.
Na avaliacao da desfolha, o tratamento com
fenarimol nao diferiu da testemunha, apresentando
maior desfolha em relacao aos demais tratamentos
(Ouadro 1).
Em relacao aos resultados do peso de 100 graos,
todos os tratamentos fungicidas apresentaram média superior ao da testemunha (Ouadro 1).
Em relacao a severidade da doenca, observouse a formacao de quatro grupos, em que a testemunha apresentou maior média de severidade de ferruQUADRO1.Efeito da aplicacao de fungicidas
sobre a produtividade, peso de 100
graos, severidade do Ferrrugem aos
20 dias e desfolha. EPAMIG,
Uberaba-MG, safra2004l05.
1-rat‘

O delineamento experimental foi em blocos ao
acaso com 4 repeticoes. A primeira pulverizacao
ocorreu em R1 (florescimento) com auséncia de sintomas de ferrugem e a segunda pulverizacao ocorreu em R5.1 (inicio da formacao de graos), com 0,5%
de severidade da doenca na testemunha. Para aplicacao dos produtos foi utilizado pulverizador costal
pressurizado com CO2 e volume de aplicacao de 200
Llha. Os dados foram analisados estatisticamente,
segundo o delineamento experimental utilizado, e
comparados pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Os valores em percentagem de severidade foram transformados em y = arcoseno (X%/

(I\lO)O'l->~0 l\7—\

Prod.
Kg/ha

Peso 100 Severidade Desfolha
graoslg) deferrugem1
(%)
13,80
19,55
19,90
18,83

d
a
a
a

1907
2635
2466
2670
2579
2482
2454
2468

b
a
a
a
a
a
a
a

19,37 a
19,23 a
18,31 b

2492
2548
2485
2909

a
a
a
a

18,82
18,80
18,26
19,11

19,37 a

a
a
b
a

92,5 a

51,3 a
0,0 d
0,0 d
0,6 d
0,1 d
0,0 d
0,4 d
0,1 d
O,6d
1,80
1,60
0,0d

22,5
18,8
30,5
13,0
2,8

25,6 b

82,5 a

3,6 c

40,0 b

0,5 c

3,8 c
3,0 c

4,3 c
1,8 c
12,5 c

b
b
b
c
c

9
10
11
12
13
14
15

2206 b
2265 b

to, em fevereiro de 2005 houve déficit hidrico acen-

CV%

11,4

tuado, 0 que nao foi favoravel ao desenvolvimento
de ferrugem de soja.

1/Médias seguidas pela mesma Ietra nao diferem entre si, pelo
teste Scoot-Knott a 5% de probabilidade.

100)°'5 para fins de analise estatistica.

Nos meses de dezembro de 2004 e janeiro de
2005 ocorreu boa distribuicao de chuvas, entretan-

15,26 c
17,33 b

7 4,71

49,1

53,2
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gem e os demais tratamentos foram superiores a

Embrapa, 2004. 272p.

mesm?
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D07. lnfluéncla da apllcacao de fungicidas na fase reprodutiva da
soja sobre o fenomeno de esverdeamento de graos
BORGES, E.P.; LOURENCAO, A.L.F.. FUNDACAO MS, Cx. Postal 105, CEP 79150-000, Maracaju, MS,

fms.ms@terra.com.br

Em estudo recente desenvolvido pela UFMS,
atendendo a solicitacoes de produtores rurais de diversos municipios do estado do Mato Grosso do Sul,
organizados em seus sindicatos, foram realizadas
analises Iaboratorlais no intuito de comparar graos
de soja normals, graos de soja esverdeados e a mistura de ambos com graos de soja padrao exportacao. Os resultados demonstram que a soja
esverdeada nao perde qualidade em oleo, proteina e
acidez. No entanto, vém sendo praticados descontos abusivos por parte das empresas de recebimento de graos, causando enormes prejuizos economicos aos produtores rurais. Os produtores rurais, Eng.
Agronomos e inclusive o meio cientifico ainda desconhecem as causas exatas que promovem a ocorréncla de graos de soja esverdeados. Observacoes
visuals (empiricas) de profissionais ligados ao campo tem relacionado o surgimento de graos
esverdeadas a ocorréncia de estiagem e altas temperaturas na fase de enchimento de graos ou a deficiénclas nutriclonals da planta de soja. Outras observacoes tém relacionado o surgimento de graos
esverdeados a utillzacao de fungicidas em diferentes estadios fenologicos durante a fase reprodutiva
da cultura. Neste sentido, o presente trabalho objetlva estudar a lnfluéncia da utllizacao de fungicidas
na fase reprodutiva da cultura da soja sobre a ocorréncia de graos esverdeados.
Este trabalho é uma compllacao de dados de
nove experimentos instalados e conduzidos na safra
2004-2005 na unidade demonstrativa e experimental "Faz. Alegrla”, Iocallzada no municipio de
Maracaju/MS. Deste conjunto de experimentos, cinco foram conduzidos com a cultivar de soja BRS
133, perfazendo um total de nove tratamentos diferentes (sendo uma testemunha sem a utilizacao de
fungicida + oito comblnaooes de produtos) e quatro foram conduzidos com a cultivar BRS 181, perfazendo um total de doze tratamentos (sendo uma
testemunha sem a utlllzacao de fungicida + onze
comblnacoes de produtos). Os experimentos foram
conduzidos no delineamento experimental blocos ao
acaso com 4 repetlcoes.
Os experimentos foram implantados no sistema
plantio direto na palha utilizando-se uma adubacao
de plantio em quantidades que variam de 300 a 450
kg.ha" da formula 00-28-18 com Zn: 0.6% e B:
0,15%. As sementes foram tratadas com fungicida,

inoculadas e receberam Mo e Co. Realizou-se o controle de plantas invasoras e insetos de tal modo que
estes fatores nao comprometessem o potencial produtivo da soja. As apllcacoes de fungicidas foram
realizadas na fase reprodutiva da soja entre os estadios fenologicos R1 a R5.4. Todas as apllcacoes
foram efetuadas entre 6:35hs e 19:30hs, com temperatura variando entre 26,8 e 34,2 °C e umidade
relativa do ar entre 50 e 89%. Os bicos utilizados
foram os bicos XR 110015 com pressao de 3 a 4
bar e volume de calda entre 140 e 150 I.ha".
A unidade de observacao foi de 5,4 m2, resultante da colheita de trés (3) linhas, espacadas 0,45
m entre si, de quatro (4) metros de comprimento.
Apos a colheita, trilha, pesagem e determlnacao da
umidade de graos juntou-se o volume de graos colhldo nas quatro repetlcoes de cada tratamento formando uma amostra composta. A avaliacao do
percentual de graos esverdeados fol realizada no laboratorio através da contagem do n° de graos
esverdeados presentes em conjuntos de cem sementes de tal forma que foram realizadas trés contagensltratamento constitulndo trés repetlcoes. Assim,
os dados das tabelas 2 e 3 resultam do percentual
de graos esverdeados, média das trés repeticoes do
tratamento em cada experimento e do resultado
médio do tratamento nos diferentes experimentos
onde ele esteve presente.
E interessante salientar que a produtividade da
soja fol afetada pela forte estiagem e altas temperaturas ocorridas nos meses de fevereiro e marco de
2.005, no periodo de enchimento de graos e, desta
forma, observou-se um grande percentual de graos
esverdeados, independente do produto ou combinacao de produtos utilizados no controle de doencas.
Na tabela 2 estao apresentados os percentuais
de graos esverdeados em funcao dos tratamentos
nos experimentos conduzidos com a cv. BRS 133.
Analisando-se os dados podemos observar que no
tratamento testemunha, sem a utilizacao de
fungicidas para 0 controle de doencas na fase
reprodutiva da soja, os graos esverdeados

corresponderam a 19,3% dos graos. Quando se utillzaram diferentes combinacoes de produtos comer-

ciais no controle de doencas na fase reprodutiva da
cultura da soja verificou-se um percentual médio de

graos esverdeados de 19,2%, com amplitude de 17,4
a 21 ,5%. Isso demonstra que a utllizacao de
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fungicidas nao influenciou
a ocorréncia de graos
esverdeados de soja para

TABELA 2. Percentual médio de graos esverdeados na cultivar de soja

BRS 133 em funcao dos tratamentos.
Maracaju/MS, 2005.

a cv.BRS133.
Na tabela 3 estao
apresentados os percentuais de graos esverdeados em funcao dos tratamentos nos experimentos
conduzidos com a cv. BRS
181. Analisando-se os
dados podemos observar
que no tratamento teste-

munha, sem a utlllzacao
de fungicidas para o con-

trole de doencas na fase
reprodutiva da soja, os
graos esverdeados corres-

ponderam a 25,6% dos

185

Tratamentos

77

Dose (l.ha'1) 7

Testemunha
Impact > Impact
Cercobin > Cercobin
Sphere* > Sphere*
Folicur > Folicur
Celeiro > Celeiro
Opera > Opera

0,5
0,6
0,3
0,5
0,6
0,5
0,3

>

0,5 + 0,5

>

Priori Xtra* > Priori Xtra*
7 Impact + Derosal > Impact + Derosal
Média
7

FUNDACAO MS,

>
>
>
>
>
>

0,5
0,6
0,3
0,5
0,6
0,5
0,3
O,5+0,5

Média‘ (%)
19,3
17,4
18,5
18,8
19,1
19,3
19,4
20,2
21,5

19,2

7

>ApIica<;ao complementar. *Adi<;ao de oleo conforme recomendagao do fabricante. 1Média dos
tratamentos.

graos. Ouando se utilizaTABELA 3. Percentual médio de graos esverdeados na
cultivar de soja BRS 181 em funcao dos

ram diferentes combinacoes de produtos comerciais no controle de doencas na fase
reprodutiva da cultura da soja verificou-se
um percentual médio de graos esverdeados

tratamentos. FUNDACAO MS, MaracajulMS,
2005.

de 26,2%, com amplitude de 22,4 a 28,8%.

*

Isso demonstra que a utillzacao de
fungicidas também nao influenciou a ocorréncia de graos esverdeados de soja para a
cv. BRS 181.
Assim, a ocorréncia de graos esver-

—

deados parece nao ter relacao com a utili-

zaoao de fungicidas para o controle de doencas na fase reprodutiva da cultura da soja.
Para a obtencao de resultados mais conclu-

sivos seria interessante a realizacao da avaliacao deste parametro durante as proximas
safras e em diferentes regioes produtoras
de soja do Brasil.
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E|\/|BRAPA_ ATA da )()(||| Reuniao de peS_

Tratamentos
7 Dose (l.ha'1)
Média1(%)
~
25,6
Testemunha
—
22,4
Opera > Opus+Cercobin 0,5 > 0,4+0,6
22,9
Opera > Impact
0,5 > 0,5
Priori Xtra* > Priori Xtra*
Opera > Folicur
Priori Xtra* > Artea
Opera > Caramba
Opera > Opus
Celeiro > Celeiro
Opera > Opera
Priori Xtra* > Priorl*
Nativo > Nativo
Média

0,3
0,5
0,3
0,5
0,5
0,6
0,5
0,3
0,5

>
>
>
>
>
>
>
>
>

0,3
0,5
0,3
0,6
0,4
0,6
0,5
0,2
0,5

24,4
24,6
26,5
26,7
27,1
27,9
28,3
28,6
28,8
26,2

>Aplicagao complementar. *Adl<;ao de oleo conforme recomendagao do
fabricante.1Médla dos tratamentos.
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D08. Eficacia do fungicida flutriafol + tiofanato-metilico no
controle de antracnose na soja
CAMPOS, H.D.; SILVA, L.H.C.P.; SILVA, J.R.C.. FESURV-Universidade de Rio Verde, Cx. Postal 104,
CEP 75901-970, Rio Verde, GO, campos@fesurv.br

Devido a expansao da cultura da soja tem sido
inevitavel um aumento no nomero e intensidade das
doencas tornando-se um dos principals motlvos, pelo
qual, o seu potencial produtivo nao tem sido alcancado.
Embora, maior preocupacao tenha sido

dlreclonada a ferrugem asiatica, a antracnose causada pelo fungo Colletotrichum dematium var.
truncate tem se destacado nas ultimas safras, concorrendo para um dos principals problemas na regiao dos cerrados, principalmente em lavouras sob
areas de monocultivo. Como controle, a utilizacao
de fungicida ainda é uma das opcoes seguras para
amenizar os danos causados por esse patogeno. No
entanto, tem-se observado que alguns fungicidas
pertencentes ao grupo dos triazois sao eficazes contra a ferrugem asiatica, mas nao sao tao eficazes
quanto estrobilurinas e benzimidazois para 0 controle da antracnose e das DFC's (Silva et al., 2005).
Desta forma, o objetivo deste trabalho fol avali-

registrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.

Os fungicidas avaliados foram flutriafol +
tiofanato-metilico (Celeiro/Impact Duo) nas dosagens
de 50 + 250,60 + 300 e 70 + 350 gi.a.lha; tiofanatometilico (Cercobin 500 SC) na dose de 300'gi.a./ha;
flutriafol (Impact 12,5%) na dose de 62,5 gi.a.lha;
azoxystrobin + ciproconazole (Priori Xtra) na dose
de 60 +24 gi.a.lha; pyraclostrobin + epoxiconazole
(Opera) na dose de 53,2 + 20 gi.a.lha; tebuconazole
(Folicur) na dose de 100 gi.a./ha. Além desses tratamentos, plantas nao pulverizadas foram mantidas
como testemunha. Foram realizadas duas apllcacoes
para todos tratamentos com fungicidas, a primeira em
R2 (FIoracao plena: maioria dos racemos com flores
abertas) e a segunda em R5.1 (Graos perceptiveis
ao tato a 10% de granacao) (Ritchie et al., 1982).
Para a pulverizacao foliar fol utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2, contendo uma
barra de trés metros de comprimento e seis bicos
(tipo leque duplo TJ 110.02) espacados a O,5m. O

ar a eficiéncia de flutriafol + tiofanato metilico no
controle de antracnose.
O experimento foi conduzido no municipio de

volume de calda utilizado foi de 200 L/ha e a pres-

necessidade, sendo aplicados apenas produtos

de trifolios lesionados (incidéncia), nao houve dife-

sao do pulverizador de 30 lb/pol’.
Montividiu, GO, ano de 2005, em area de plantio
As avaliacoes de eficacia dos fungicidas foram
direto, tendo sido cultivado soja na safra de verao realizadas com base na porcentagem de trifolios
anterior. As plantas foram dispostas sob o delinea- lesionados, numeros de vagens e produtividade. Para
mento experimental de blocos casualizados com a porcentagem de trifolios lesionados foram realizanove tratamentos e quatro repeticoes, conforme das 2 avaliacoes. A primeira avaliacao foi 14 dias
preconizado pela Comissao de Fitopatologia duran- apos a primeira aplicacao, estadio R5.1 (Graos perte a XXV Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao ceptiveis ao tato a 10% de granacao) e a segunda,
Central do Brasil. Cada parcela foi composta por 28 dias apos a primeira aplicacao, estadio R5.4 (Malseis fileiras de cinco metros de comprimento cada, oria das vagens com granacao de 50% a 75%), sensendo a parcela otll constituida pelas quatro filei- do amostradas, ao acaso, cinco plantas por parcela
ras centrais. Foram ellminados 50 cm de cada ex- util. No estadio R7.1 (lnicio a 50% de amarele-citremidade da parcela, sendo, portanto, a area otil mento de folhas e vagens) quantlficou-se o percentual
da parcela igual a 8m2. O espacamento entre linhas de vagens Ieslonadas.
foi de 50 cm, com uma densidade de 17 plantas
Ao término do experimento, foi avaliado o renpor metro linear.
dimento da cultura através da produtividade, com
A cultivar utilizada foi a MSOY 6101. Para o umidade dos graos corrigida a 13%. As diferencas
plantio, as sementes foram inoculadas com estatisticas foram realizadas pela analise de variancia,
inoculante turfoso, na concentracao recomendada sendo aplicado o Teste de Tukey a 5% de probabilipelo fabricante. A adubacao foi realizada conforme dade, com auxilio do programa Sisvar 4.2.
a analise de solo, sendo adicionados 280 kg/ha da
A diagnose da doenca, antracnose (C. dematium
formulacao 05-20-18 (N-P-K), os quais foram distri- var. truncata, foi realizada com base na sintomabuidos junto a semeadura. Os tratos culturais foram tologia a campo e isolamento e analises morfologicas
os mesmos realizados em lavoura comercial. Os realizadas em Iaboratorio.
herbicidas e inseticidas foram utilizados conforme
Na primeira avaliacao, em relacao ao percentual
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QUADRO 1. Percentual de trifolios de soja lesionados (incl-

rencas significativas entre os tratamentos
com fungicidas, embora todos se diferenciaram da testemunha, que neste momento foi de 44,50% (quadro 1).

déncia) em funcao da infeccao por Colletotrichum dematium var. truncata.

Na segunda avallacao, 12dias apos a

1“ Aval.

Tratamentos (ingrediente ativo)

segunda aplicacao e 14 dias da primeira
avaliacao, observou-se que os melhores
tratamentos foram: flutriafol + tiofanato-

lncidéncia

. flutriafol +tiofanato-metilico
2. flutriafol +tiofanato-metilico
3.
4.
5.
6.
7.
8.

metilico nas dosagens de 50+250,
60+300 e 70+350 gi.a.lha; tiofanato-

metilico (300 gi.a./ha); azoxystrobin +
ciproconazole (60+24 gi.a./ha);
pyraclostrobin + epoxiconazole (53,2 + 20

gi.a.lha) e tebuconazole (100 gi.a.lha) com

flutriafol +tiofanato-metilico
tiofanato-metilico
flutriafol
azoxystrobin + ciproconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole
tebuconazole

9. Testemunha

incidéncia variando entre 34 86% e

42,70% e nao diferenciando entre si, porém com menores incidéncia em relacao a
testemunha, que neste momento, a inci-

187

____

c.v1%)

déncia era de 66,40%. O tratamento contendo apenas flutriafol, apesar ter si diferenciado da testemunha, foi menos eficiente no controle da antracnose

(quadro 1).
Na 3“ avaliacao, todos os tratamentos que continham fungicidas apresentaram um menor numero

de vagens Iesionadas em relacao a testemunha. Com
excecao do flutriafol, os demais fungicidas nao se
diferenciaram quanto ao percentual de vagens
Iesionadas (quadro 2). Ouanto a evolucao da
antracnose, esta foi maior na testemunha chegando

a 49,21 (%), seguido do tratamento contendo apenas flutriafol com 40,74%. Os demais tratamentos

com fungicidas variaram entre 31 ,59% com o
flutriafol+tiofanato-metilico (50+250 gi.a.lha) e

32,45
30,21
28,31
28,89
33,87
33,15
32,48
34,15
44,50

1 17,6

A
A
A
A
A
A
A
A
B

2° Aval.
Incidéncia
42,70
37,22
34,86
36,68
47,67
40,32
39,59
41,88
66,40

AB
A
A
A
B
AB
AB
AB
C

10,05 7

50+250, 60+300 e 70+350 gi.a.lha; tiofanatometilico (300 gi.a./ha); azoxystrobin + ciproconazole
(60+24 gi.a./ha); pyraclostrobin + epoxiconazole
(53,2+20 gi.a.lha) e tebuconazole (100 gi.a.lha),
produziram significativamente mais que a testemunha e o tratamento contendo apenas flutriafol. A
produtividade na testemunha foi de 2853,37 kg/ha,
enquanto que nos melhores tratamentos variou de
3175,24 kg/ha (flutriafol + tiofanato-metilico na
dose 50+250 gi.a.lha) a 3498,87 kg/ha (flutriafol
+tiofanato-metilico 70+350 gi.a.lha) (quadro 2).
Foram observados sintomas de fitotoxidez Ieve
apenas no tratamento com tebuconazole. Os
fungicidas em mistura flutriafol +tiofanato-metilico
foram eficazes no controle da antracnose na soja.

21,63 % com azoxystrobin + ciproconazole (60 + 24
gi.a.lha).

Todos os tratamentos que receberam aplicaoao
de flutriafol + tiofanato-metilico nas dosagens de

Referénclas bibliograficas
Ritchie, S.; Hanway, J.J.; Thompson, H.E. How a

QUADRO 2. Percentual de vagens de soja Iesionadas em funcao da lnfeccao por Colletotrichum dematium var. truncata, produtividade e peso de mil graos.
Tratamentos (ingrediente ativo)
.
.
.
.
.
.
.
.
_.

flutriafol + tiofanato-metilico
flutriafol +tiofanato-metilico
flutriafol +tiofanato-metilico
tiofanato-metilico
flutriafol
azoxystrobin + ciproconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole
tebuconazole
Testemunha
C.V (%)

3° Aval.
(vag les.)
33,12
26,86
26,60
28,54
39,34
29,83
29,91

Prod.
(kg/ha)

AB
A
A
A
B
A
A

3175,24 A
3294,2 A
3498,87 A
3199,37 A
2960,57 B
3442,75 A
3398,6 A

32,27 AB
49,16C

3296,1 A
2853,37 B

9,44

5,84

Mil graos

lg)
144,19
147,58
144,06
143,26
145,32
152,29
147,33
151,08
140,61
3,68

A
A
A
A
A
A
A
A
A
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D09. Eficacia dos fungicidas pyraclostrobin + epoxiconazole e
epoxiconazole + tiofanato-metilico no controle de

antracnose na soja
Campos, H.D.; Silva, L.H.C.P.; Silva, J.R.C.. FESURV-Universidade de Rio Verde, Cx. Postal 104, CEP

75901-970, Rio Verde, GO, campos@fesurv.br
Devido a expansao da cultura da soja tem sido herbicidas e inseticidas foram utilizados conforme
inevitavel um aumento no nomero e intensidade das necessidade, sendo aplicados apenas produtos
doencas tornando-se um dos principals motlvos, pelo registrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuqual, o seu potencial produtivo nao tem sido aIcan- aria e Abastecimento.
Os fungicidas avaliados foram: pyraclostrobin
cado.
Embora, maior preocupacao tenha sido + epoxiconazole (Opera); epoxiconazole (Opus);
dlreclonada a ferrugem asiatica, a antracnose cau- tiofanato-metilico (Cercobin 500 SC); azoxystrobin
sada pelo fungo Colletotrichum dematium var. + ciproconazole (Priori Xtra); trifloxystrobin +
truncata tem se destacado nas ultimas safras, con- ciproconazole (Sphere); flutriafol (Impact);
correndo para um dos principals problemas na re- carbendazin (Derosal). Além desses tratamentos,
giao dos cerrados, principalmente em lavouras sob plantas nao pulverizadas foram mantidas como tesareas de monocultivo. Como controle, a utilizacao temunha (quadro1).
Conforme dispostos no quadro 1, foram realizade fungicida ainda é uma das opcoes seguras para
amenizar os danos causados por esse patogeno. das duas aplicacoes para todos tratamentos com
No entanto, tem-se observado que alguns fungicidas, a primeira em R2 (FIOracao plena: maiofungicidas pertencentes ao grupo dos triazois sao ria dos racemos com flores abertas) e a segunda em
eficazes contra a ferrugem asiatica, mas nao sao R5.1 (Graos perceptiveis ao tato a 10% de granacao)
tao eficazes quanto estrobilurinas e benzimidazois (Ritchie et al., 1982).
Para a pulverizacao foliar foi utilizado um pulvepara o controle da antracnose e das DFC's (Silva
rizador costal pressurizado a CO2, contendo uma
et al., 2005).
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avali- barra de trés metros de comprimento e seis bicos
ar a eficiéncia de pyraclostrobin + epoxiconazole e (tipo leque duplo TJ 110.02) espacados a O,5m. O
epoxiconazole + tiofanato-metilico no controle de volume de calda utilizado foi de 200 L/ha e a presantracnose.
sao do pulverizador de 30 lb/polz.
O experimento foi conduzido no municipio de
As avallacoes de eficacia dos fungicidas foram
Montividiu, GO, ano de 2005, em area de plantio realizadas com base na porcentagem de trifolios
direto, tendo sido cultivado soja na safra de verao lesionados, incidéncia nas vagens e produtividade.
anterior. As plantas foram dispostas sob 0 delinea- Para a porcentagem de trifolios lesionados foram
mento experimental de blocos casualizados com nove realizadas duas avaliacoes. A primeira avaliacao foi
tratamentos e quatro repeticoes, conforme preconi- 14 dias apos a primeira aplicacao, estadio R5.1
zado pela Comissao de Fitopatologia durante a XXV (Graos perceptiveis ao tato a 10% de granacao) e a
Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do segunda, 28 dias apos a primeira aplicaoao, estadio
Brasil. Cada parcela foi composta por seis fileiras de R5.4 (Maiorla das vagens com granacao de 50% a
cinco metros de comprimento cada, sendo a parcela 75%), sendo amostradas, ao acaso, cinco plantas
util constituida pelas quatro fileiras centrais. Foram por parcela util. No estadio R7.1 (lnicio a 50% de
ellminados 50 cm de cada extremidade da parcela, amarelecimento de folhas e vagens) quantlficou-se
sendo, portanto, a area util da parcela igual a 8m2.

o percentual de vagens Iesionadas.

O espacamento entre Iinhas foi de 50 cm, com uma
densidade de 17 plantas por metro linear.
A cultivar utilizada foi a Caiaponia. Para o planturfoso, na concentracao recomendada pelo fabri-

Ao término do experimento, foi avaliado o rendimento da cultura através da produtividade, com
umidade dos graos corrigida a 13%. As diferencas
estatisticas foram realizadas pela analise de variancia,
sendo aplicado o teste de Tukey a 5% de probabili-

cante. A adubacao foi realizada conforme a analise

dade, com auxilio do programa Sisvar 4.2.

de solo, sendo adicionados 280 kg/ha da formula-

A diagnose da doenca, antracnose (C. dematium
var. truncata, foi realizada com base na

tio, as sementes foram inoculadas com inoculante

cao 05-20-18 (N-P-K), os quais foram distribuidos

junto a semeadura. Os tratos culturais foram os
mesmos realizados em lavoura comercial. Os

sintomatologia a campo e isolamento e analises
morfologicas realizadas em Iaboratorio.
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QUADRO 1. Tratamentos: fungicidas e épocas de apllcacao para o controle de Colletotrichum dematium var. trunca ta.
Dose (gi.a.lha)

Tratamentos (ingrediente Ativo)

U1-§OJI\)—\
6*

7 I--X‘
8

Testemunha
pyraclostrobin + epoxlconazolelpyraclostrobin + epoxiconazole
pyraclostrobin + epoxlconazolelepoxiconazole + tiofanato-metilico
epoxiconazole +tiofanato-metillcolepoxlconazole+tiofanato-metilico
epoxiconazole +tiofanato-metilico/epoxiconazole +tiofanato-metilico
azoxystrobin + clproconazole/azoxystrobin + ciproconazole
trifloxystrobin + ciproconazole/trifloxystrobin + ciproconazole
flutriafol + carbendazin/flutriafol + carbendazin

66,5 +25
66,5 + 25/50 + 300
42+36O
35+3OO
60+24

56,2 + 24
62,5 +250

Epoca de
apﬁcacao
R2/R5.1
R2/R5.1
R2/R5.1
R2/R5.1
R2/R5.1
R2/R5.1
R2/R5.1

‘mais O,5% de Nimbus; '* mais 1% de Attach

Em relacao ao percentual de trifolios lesionados
(incidéncia), todos os tratamentos com fungicidas

ro de vagens Iesionadas em relacao a testemunha

(quadro 3). Ouanto a evolucao da antracnose, esta
foi maior na testemunha chegando a 60,41(%).
Para os demais tratamentos com fungicidas, a
evolucao da doenca variou entre 29,19% (duas

diferenciaram da testemunha, que variou entre
36,55% na primeira avaliacao e 58,63% na segun-

da 12dias apos a segunda aplicacao e 14 dias da
primeira (quadro 2).

aplicacoes de azoxystrobin + ciproconazole) e
34,13% (duas aplicacoes de trifloxystrobin +
ciproconazole).

Na 3“ avaliacao, todos os tratamentos que con-

tinham fungicidas apresentaram um menor nume-

QUADRO 2. Percentual de trifolios de soja lesionados (incidéncla) em funcao da lnfeccao por Colletotrichum dematium var. truncata.
1“ Aval.
lncid.

Tratamentos (ingrediente Ativo)

GJ\lO)(J‘l->(.ON)—\

Testemunha
pyraclostrobin + epoxiconazole l pyraclostrobin + epoxiconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole / epoxiconazole + tiofanato-metilico
epoxiconazole + tiofanato-metilico / epoxiconazole + tiofanato-metilico
epoxiconazole + tiofanato-metilico / epoxiconazole + tiofanato-metilico
azoxystrobin + ciproconazole l azoxystrobin + ciproconazole
trifloxystrobinl+ ciproconazole l trifloxystrobin + ciproconazole
flutriafol + carbendazin l flutriafol + carbendazin

c.v<%> 7_;

1

36,55
25,36
25,02
22,58
25,00
30,07
29,62
24,94

B
A
A
A
A
AB
AB
A

12,59

2' Aval.
lncid.
58,63
32,98
33,21
29,21
33,29
38,85
39,73
32 , 84

B
A
A
A
A
A
A
A

12,1

QUADRO 3. Percentual de vagens de soja Iesionadas em funcao da lnfeccao por Colletotrichum dematium var. truncata, produtividade e peso de mil graos.
Tratamentos (ingrediente Ativo)
1
2
3
4
5
6
7
8

Testemunha
'
pyraclostrobin + epoxiconazolelpyraclostrobin + epoxiconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole/epoxiconazole + tiofanato-metilico
epoxiconazole +tiofanato-metillco/epoxiconazole+tiofanato-metilico
epoxiconazole +tiofanato-metillcolepoxiconazole +tiofanato-metilico
azoxystrobin + clproconazole/azoxystrobin + ciproconazole
trifloxystrobin + ciproconazole/trifloxystrobin + ciproconazole
flutriafol + carbendazin/flutriafol + carbendazin

cv 1%)

7

3° Aval.
vagens

Prod.
kg/ha

50,53 B
31,43A
34,64 A
32,38 A
32,92 A
30,66 A
37,78 A
32,04 A

2364,76 B
3021,2A
2988,55 A
2973,47 A
2973,30 A
3052,97 A
2986,65 A
3004,56 A

9,61

6,057

Mil graos
9
146,62
163,55
161,12
157,24
155,55
149,41
152,87
152,82
5,44

A
A
A
A
A
A
A
A
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' Todos os tratamentos que receberam aplicacao
com fungicidas produziram significativamente mais
que a testemunha (2364,76 kg/ha) (quadro 3).
Nao se observou sintomas de fitotoxidez nos
tratamentos realizados.
Os fungicidas pyraclostrobin + epoxiconazole
e epoxiconazole + tiofanato-metilico em duas apli@6665 (R2 e R5.1) foram eficazes no controle da
antracnose na soja.

Referencias bibliograficas

Ritchie, S.; Hanway,»J.J.; Thompson, H.E. H‘ow 1a
Soybean Plant Develops‘. Ames, Iowa State
University of Science and Technology, Coop. Ext.
Serv., 1982, 20p.
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Ribeiro, G.C.; Neves, D.L. Ferrugem asiatica
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Ferrugem Asiatica,1. Uberlandia: EDUFU,
p.135-180. 2005.
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D10. Tetraconazole no controle de DFC em soja
TORRES, J.P.‘; KAJIHARA, L.H.2; OCCHIENA, E.M.2; LICORINI, R.L.‘; WESGUEBER, B.‘. ‘Fundacao
Faculdades Luiz Meneghel, Cx. Postal 261, CEP 86360.000, Bandeirantes, PR, jptorres@ffalm.br; 2Arysta
Lifescience do Brasil.

As doencas de final de ciclo (DFC) na cultura da
soja, mancha parda (Septoria glycines) e crestamento
foliar de Cercospora (Cercospora Kikuchil), manifes-

tam-se simultaneamente dificultando avaliacoes individuals, sendo portanto avaliadas conjuntamente
como “complexo de doencas de final de ciclo” (XXV
RPSRCB) . Ambos os patogenos sao introduzidos

na lavoura a partir das sementes, dlsseminando-se
na fase vegetativa da cultura, geralmente de forma
esparsa, sem maiores conseqiléncias. No entanto
na fase reprodutiva, durante 0 enchimento das va-

Tabelat. Tralamenlos do ensaio de elicléncla e pralicabilldade agronomica do lunglcida Eminent
125 EW no conlrole de DFC (Septoria !',Il)"r?i'f1‘lZ'5 1: Cercospora lcllrlrclwl na cultura da
soia (cv M-Soy 691?). Handein1n1r1s,,lf’R;fFf1_l.M, SjIg|_-'!ﬂ*J-l@}5.
DOSAGEM (g cu ml)
PRODUTOS
g i.alha
p.cJha
1. Teslemunha
2. Emlnenl 125 EW
3.Eminenl125 EW
4 Eminenl125 EW
5. Derosal 500 SC (carbendazin)
6 Folicur 200_(i_(l_ebugonaz0le)

0
37.5
50
62,5
250

)

0
0,3
0,4
0,5
0,5
_.... 0__75

iPPT -9-T. MAX. —I—T. Min.

gens, sob condicoes de ambiente favoravel, a infec-

cao pode se tornar severa, causando desfolha e
maturacao prematura, podendo atingir perdas superiores a 20 % no rendimento (Almeida et. al., 1977;
Embrapa soja, 2004a). Nao existe indicacao de cultivares resistentes (Cordeiro et. al., 1991) e 0 controle pode sr obtido através da integracao de medidas como a lncorporacao de restos culturais e ou
rotacao da soja com gramineas, tratamento quimico
das sementes e adubacao equilibrada, com especial
atencao ao potassio. (Almeida et. al., 1977; Embrapa
soja, 2004a). No entanto, na fase de enchimento de
vagens, R5.1 e R5.5, se as condicoes de ambiente
forem favoraveis a ocorréncia das doencas, alta
umidade e temperatura entre 22° a 30°, deve-se
recorrer ao controle quimico via pulverizacao de

fungicidas na parte aérea (Almeida et. al., 1977,
Embrapa soja, 2004a).
O controle quimico na parte aérea é feito com
fungicidas do grupo quimico dos Triazois e
Estrobirulinas, isoladamente ou em formulacoes comblnadas, e Benzlmidazois (Embrapa soja, 2004a).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a eficiéncia do fungicida tetraconazole, em formulacao de emulsao de oleo em agua, comercialmente 0
Eminente 125 EW.
O ensaio foi conduzido em area de plantio dire-

to, no campos da Faculdades Luiz Meneghel (FALM),
municipio de Bandeirantes, PR, sobre a cultivar MSoy 6977, utilizando delineamento de blocos ao

acaso com seis tratamentos e quatro repeticoes,
sendo as parcelas compostas de quatro linhas de
seis metros e area util de cinco m2. Os tratamentos
constam da Tabela 01. As condicoes de ambiente,
precipitacao, temperaturas e umidade relativa umi-

dade no decorrer do experimento estao apresentadas nas Figuras 01 e 02.
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FIG. 1. Dados climaticos (precipitacao e temperatura) no
periodo de conducao da cultura, 20 de novembro
de 2004 a 09 de abril de 2005. Pulverizacao em
05 e 19 de fevereiro. Bandeirantes, PR. FFALM.
Safra 2004/2005.
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FIG. 2. Dados climaticos (umidade relativa média) no periodo de conducao da cultura, 20 de novembro de
2004 a 09 de abril de 2005. Pulverizacao em O5

e 19 de fevereiro. Bandeirantes, PR. FFALM. Safra 2004/2005.

Foram realizadas duas aplicacoes de fungicidas,
sendo a primeira no estadio R5.1 e a segunda no
estadio R5.5, utilizando equipamento costal de pressao constante, a base de CO27equlpado com bico

cone vazio do tipo JA2, regulado a pressao de 60
libras/polegadaz e vasao de 200 I/ha de calda.
A
quantificacao da doenca foi realizada pelo parametro
de severidade. A amostragem foi feita coletando-se
aleatoriamente quatro plantas por parcela util, atribuindo-se notas individuals por folha, de acordo com
escala dlagramatica das doencas de final de ciclo,
proposta pela comissao de fitopatologia da XXVI

RPSRCB (Embrapa soja, 2004b). Os resultados obtidos foram transformados pela raiz quadrada de (x
+ 0,5) e submetidos a analise de variancia pelo Teste
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F e as diferencas entre médias comparadas pelo teste de Tukey a nivel de 5% de probabilidade. A produtividade foi avaliada colhendo-se a area util da
parcela, cinco m2, e os dados convertidos para kgl
ha a 13% de umidade.
Os resultados de severidade estao mostrados
na Tabela 02 e a produtividade na Figura 03.

Tabela 2. Elello da apllcaqao de lunglcldas sobre a severidade de DFC (Septoria glycines e
Cercospora kikuchi) na cultura da soja (cv. M-Soy 6977). Bandeirantes, PR. FFALM.
Saira 2004/2005.

THATAMENTOS
Pro-wills

SEVERIDADEl

if
_

1. Testemunha

0

1,75 a

0

2. Emlnenl I25 EW
3. Emlnenl 125 EW
4 Emlnenl 125 EW
5. Derosal 500 SC (carbendazin)

37,5
50
62,5
250

0,23 b
0,23 b
0,23 b
0,19 b

86,80
86,76
86,81
89,23

6. Folicur 200 CE (lebuconazole)

150

0,31 b

82.36

C.V. (%)

ras 01 e 02. Nessas condicoes de evolucao da do-

enca todos os tratamentos com fungicidas apresentaram desempenho estatisticamente equivalente
entre si e superior a testemunha. A eficiéncia de
controle foi superior a 80 % para todos os tratamentos com fungicidas. Assim, o fungicida
tetraconazole, nas trés doses avaliadas, apresentou
desempenho equivalente aos tratamentos padroes
utilizados, carbendazin e tebuconazole.
Em relacao a produtividade, Figura 03, nao houve
diferenca estatistica entre os tratamentos, apesar
do aumento de producao da ordem de 10 % a 17%
nos tratamentos com fungicidas em relacao a testemunha. A baixa produtividade obtida no ensaio, 1700
a 1900 kg/ha de graos, foi compativel com as condicoes ambientais, baixa precipitacao, ocorridas a
partir do més de fevereiro, conforme Figura 01.

16,2

ll Médias originals; Ii Valores seguidos de mesma Ietra nao cliierem entre si pelo Tesla do Tukey so nivel da 5% de
sig1\ilic6ncIa;°lAnAllse de varianoia ieila apos lranslormagéo dos dados para raiz quadrada de x + 0,5.
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FIG. 3. Produtividade, kg/ha. Ensaio de eficiéncla e
praticabilidade do fungicida Eminent 125 EW no
controle de DFC na cultura da soja (cv M-Soy
Bandeirantes, PR. FFALM. Safra 2004/

Pela Tabela 02 observa-se que a doenca apresentou baixa evolucao, atingindo, nas parcelas testemunhas, 1,72% de severidade, o que é compativel com as condicoes de ambiente pouco favoravel,
baixa umidade a partir de fevereiro, conforme Figu-
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de Soja — Parana 2005. Londrina: Embrqapa soja,
2004. 224p. (Sistemas de Producao/Embrapa soja
n° 5).
EMBRAPA SOJA, 2004 b. Ata da XXVI Reuniao de
Pestquisa de Soja da Regiao Central do Brasil. Londrina: Embrapa soja: Fundacao Meridional, 2004.
272p. (Documentos Embrapa Soja, 238).
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D1 1. Avaliacao da eficiéncia de fungicidas para controle do oidio
na cultura da soja em Goiania, GO
NUNES JUNIOR, J.1; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNESNSOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.1;

SOUZA, P.l.M.3; SILVA, L.O.2; ABUD, 8.3; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.“; GODOY, C.V.“. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533,
CEP 74001-970, Goiania, GO; ZAGENCIARURAL, Goiania, GO; °Embrapa Cerrados, Planaltina, DF;‘1Embrapa
Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

lntroducao
A importancia economica da cada doenca varia

cao foi feita utilizando pulverizador costal pressu-

com 0 ano e com a regiao, dependendo das condi-

rizado com CO2 e volume de aplicacao de 200 I/ha.
Foram realizadas avaliacoes da severidade no
momento da aplicacao dos produtos e semanalmen-

coes climaticas de cada safra. Entre as doencas
foliares fungicas mais importantes, pode-se destacar 0 oidio (Erysiphe diffusa). A partir da safra 1996/
97, tém apresentado severa incidéncia em diversas
cultivares em todas as regioes produtoras, desde os
cerrados ao Rio Grande do Sul. As lavouras mais
atingidas poderao ter perdas de rendimento de até
40%. A utilizacao de fungicidas para 0 controle de
doencas na cultura é uma pratica recente, sendo os

te, da produtividade nos 5 m2 centrais de cada par-

cela, da desfolha quando a testemunha apresentava
com 80% de desfolha e do peso de 1000 graos.

Fol calculada a area abaixo da curva de progresso da doenca (AACPD), integrando a curva de progresso da doenoa para cada parcela, através da formula:

AACPD= Eixi + xml (tm-t,I
2
onde, n é o nomero de avaliacoes, x é a proporcao
de doenca e (tn — ti) é 0 intervalo de avaliacoes

estudos iniclados com o surto epldémico de oidio,
na safra acima citada (Embrapa, 2004; 2005; Nunes
Junior et al, 2003).

consecutivas. O valor da AUDPC sintetiza todas as

Objetivos

avaliacoes de severidade da doenca em um unico
valor.

Ensaio de rede: avaliar a eficiéncia relativa dos
produtos (Tabela 1) para refinar recomendacoes,
como nivel de severidade para aplicacao de fungicida
no controle do oidio.

Resuhados
A aplicacao dos fungicidas foi realizada no estadio R3 de desenvolvimento da soja, quando a severidade era de 20%. Todos os tratamentos com

Material e métodos
O ensaio foi conduzido
na Embrapa-SNT, GoianiaGO. A cultivar utilizada foi a
BRSGO Bela Vista, grupo de
maturacao tardio, ciclo de
136 dias e semeada no dia
24 de novembro de 2004.
O delineamento utilizado

foi o de blocos casualizados

TABELA 1. Lista de tratamentos para controle do oidio (Erysiphe diffu$8)ingrediente ativo

dose—Hha
(prqduto comerciaﬂ

azoxystrobin + ciproconazole
flutriafol
tetraconazole
flutriafol +tiofanato metilico
ciproconazole + propiconazole
trifloxystrobin + tebuconazole
azoxystrobin + ciproconazole‘
fenarimol

0,30
0,40
0,40
0,50
0,30
0,40
0,30
0,25

Tratamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Testemunha
Spherez
Impact
Eminent
Celeiro/Imp Duo
Artea
Nativoz
Priori Xtra1
Rubigan

composto de 9 tratamentos
(tabela 1) e 4 repeticoes, sendo cada repeticao, constitulda por parcelas de 6 linhas
de 6 metros de comprimento. Foi realizada 01 aplicacao
dos tratamentos, em R3(final
de floracao) de forma curati-

‘ adicionar Nimbus 0.6% vlv

va-20% severidade. A aplica-

2 adicionar oleo metllado de soja 0.5% (Lanzar)
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foram eficientes na reducao da severidade em R5.3.
Os produtos com maior residual foram os T.7,

fungicidas foram superiores a testemunha sem controle na reducao da AACPD, pelo teste de Scott Knott

a 5% de slgnificancia(TabeIa 2). Os tratamentos que
apresentaram maior residual, evidenciado pelos menores valores da ACCPD foram: T7, trifloxystrobin
+ tebuconazole; T8, azoxystrobin + ciproconazole‘;
T6, epoxiconazole. Todos os tratamentos foram efi-

trifloxystrobin + tebuconazole; T8, azoxystrobin +

ciproconazole‘;T6, epoxiconazole.

Revisao bibliografica

cientes na reducao da severidade em R5.3 em rela-

cao a testemunha sem controle.
Com relacao a produtividade, os tratamentos
com fungicidas nao diferiram estatisticamente da
testemunha sem controle. Entretanto, verifica-se em
termos absoluto uma diferenca de produtividade entre
os tratamentos e dos tratamentos com fungicidas
em relacao a testemunha sem controIe(TabeIa 2).
Nas condicoes em que foi realizado o ensaio,
nao foi observado sintomas de fitotoxicidade na cultivar BRSGO Bela Vista.

Conclusao
Existe dlferenca significativa entre os produtos
testados para o controle do oidio. todos 0s produtos

NUNES JUNl0R,J.;GUERZONl, R.A.; ASSUNCAO,
M.S.; SOUZA, P.l.M. Levantamento da ocorréncia
de doencas em soja no estado de Goias, durante as
safras 1998/1999 a 2001/02. In: ll Congresso Brasileiro de soja- mercosoja 2002, Joz do lgucul
PR.Embrapa Soja, Documentos 181, 2002. P. 67.
EMBRAPA. Tecnologias de Producao de Soja Regiao Central do Brasil 2005, Londrina/PR: Embrapa
Soja; Embrapa Cerrados, Embrapa Pecuaria Oeste,
Fundaoao Meridional, Sistema de producao 6, 2004.
239p.
EMBRAPA. Resultados da rede de ensaios para controle quimico de doencas na cultura da soja. Safra
2003/04. Londrina/PR. Embrapa Soja. Documentos
251, 2005. 88p.

TABELA 2. Produtividade, area abaixo da curva de progresso da doenca (AUDPC), severidade R5.3.
desfolha,peso de 1000 graos e retencao foliar . Goianla 2004/2005.
Trato

Produtividade
(kg/ha)

AUDPC

SeveridadeR5731(sup)

Desfolha

,.
.
Peso de 1000
Retencao foliar
graos (9)

cvi%1=72o,27077°V1%1=°'94 cv1%1=13,41 CV10/°1=4'187 2'=717'792
T1
T2
T3

2185,4 a
2220,46 a
2484,29 a
2910,53 a
2744,1 a
2602,53 a
2976,70 a
2807,12 a
2582,78 a

403,72 a
214,4 c

261,37 b
233,35 c
224,4 c
146,49 d
121,78 e
145,48 d
252,31 b

14,77 a
7,610
7,31 c
6,95 c
8,02 c
1,69 d
0,09 e
1,11 d
9,66 b

80 a
70 b
63,75 c
52,5 d
70 b
70 b
62,5 c
52,5 d
70 b

1,625 b
1,875 b
2,5 a
1,5 b
1,5 b
2 b
1,5 b
2,5 a
1,875 b

Médias seguidas de mesma Ietra nao diferem entre sl pelo teste Scott-Knott ao nivel de 5% de probabilidade.

<><><><><>

CV(%)=3,99
112,19a
116,09 a
112,50a
117,34a
118,21 a
112,87 a
117,70 a
115,22 a
117,83a
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D12. Avaliacao da eficiéncia de fungicidas para controle
da mela na cultura da soja em Goiania, GO
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES7SOBRlNHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.l.M.°; SILVA, L.O.2; ABUD, S5’; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.“; GODOY, C.V.“. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533,
CEP 74001-970, Goiania, GO; ZAGENCIARURAL, Goiania, GO; 3Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa
Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

lntroducao

Objetivos

A mela (Rhizoctonia solani Kuhn, cujo teleomorfo
é Thanatephorus cucumeris /Frank) Donk), ocorre
em praticamente todas as regioes tropicais e
subtropicais que cultivam soja no mundo. No Brasil,
foi observada pela primeira vez, no feijoeiro comum
em Minas Gerais, sendo conhecida como ”podridao
das vagens" e considerada doenca secundaria. A

Ensaio de rede: avaliar a eficiéncia relativa dos
produtos (Tabela 1) para refinar recomendaooes,
como nivel de incldéncia para aplicacao de fungicida
no controle da mela.

Material e métodos

“mela da Soja" ocorre principalmente nos estados

do Mato Grosso, do Maranhao, de Tocantlns e Piaui.
Essa doenca podera representar sério problema para

a soja em expansao para as regioes tropicais omidas, como Rondonla, Roraima e no Para (Sartorato
et al, 1987; Cardoso et al, 1996; Embrapa, 2004;

Meyer e Souza, 2004).
As perdas atribuidas a mela variam muito em
funcao das condicoes ambiente. No mundo, as perdas médias sao estimadas em 35%, podendo chegar a 90% como é o caso da India. No Brasil, come-

O ensaio foi conduzido na Fazenda Romava,
Porto Nacional-TO. A cultivar utilizada foi a BRS
Sambaiba, grupo de maturacao tardio, ciclo de 135
dias e semeada no dia 04 de dezembro de 2004.
O delineamento utilizado foi o de blocos
casualizados composto de 16 tratamentos (tabela
1) e 4 repeticoes, sendo cada repeticao, constituida
por parcelas de 6 linhas de 6 metros de comprimento. Foi realizada 01 apllcacao dos tratamentos em
R5.1, quando a incidéncia de mela no ensaio era de

cou a causar danos a soja a

partir de 1995, principalmente
nos estados de Maranhao (Balsas) e Piaui(Urucu1'). Ja foram

observados reducoes de produtividade de até 60% (Cardoso
et al, 1996; Yorinori, 2002;
Embrapa 2004; Meyer e Maia,
2003; Meyer e Souza, 2004).
O controle da mela é mais

eficiente quando se adotam
varias medidas integradas (se-

meadura direta, nutricao equilibrada, rotacao de culturas, re-

ducao da populacao de plantas
daninhas, restevas de soja e
controle quimico). Foi observada a eflciéncia de controle de
alguns fungicidas do grupo das
estrobilurinas isoladamente ou
em mistura com triazois. Até o
momento, nao ha fungicidas
registrados no MAPA para o
controle quimico (Meyer e Souza, 2004; Embrapa, 2004).

TABELA 1. Lista de tratamentos para controle da mela.
. ..
Tratamento

In redlente ativo

779

7 77

Dose 7 I/ha

lprocluto comercial)

17 Testemunha
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.

Priori1
Priori Xtra1
Priori Xtra1
Opera
Opera
Spherez
Sphere2
Nativoz
Charisma
Folicur
Impact
Eminent
Artea
Derosal
Cerconil

azoxystrobin
azoxystrobin + ciproconazole
azoxystrobin + ciproconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole
trifloxystrobin + ciproconazole
trifloxystrobin + ciproconazole
trifloxystrobin + tebuconazole
flusilazole +famoxadone
tebuconazole
flutriafol
tetraconazole
ciproconazole + propiconazole
carbendazin
tiofanato metilico + clorotalonil

1 adicionar Nimbus O,5% v/v
2 adicionar oleo metllado de soja 0.5% (Lanzar)

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,30
0,40
0,50
0,70
0,50
0,60
0,50
0,30
0,80
2,00
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10%, no dia 11/02/05. A aplicacao foi feita utilizando pulverizador costal pressurizado com

CO2 e volume de aplicacao de
200 I/ha.

Foram realizadas avalia-

TABELA 2. Produtividade, incidéncia e peso de 1000 graos. Goiania
2004/2005.
Tratamento

.

coes de incidéncia no momen-

T1

to da aplicacao dos produtos e
em R6, da produtividade nos 5
ml centrais de cada parcela e
do peso de 1000 graos.

-|-2
-|-3
T4
T5

A aplicacao dos fungicidas
foi realizada quando a incidéncia da mela era de 10, no estadio de desenvolvimento da soja

T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Resuﬁados

R5.1. Todos os tratamentos

-I-13

com fungicidas foram superio-

T14

res a testemunha sem controle

T15

na reducao da lncldéncia, pelo
teste de Scott Knott a 5% de
slgnificancla (Tabela 2). Os tra-

T16

tamentos que apresentaram

Produtividade
(kg/ha)

CV(%I=20,13
2153,3
3075,0
2625,0
2722,5
2680,0
2882,5
2510,0
2602,5
2530,0
2699,5
2487,5
2637,5
2647,5
2667,5
2962,5
2522,5

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

lncidéncia
CVl%)=4,12
18,25 a
10,75 c
12 b
10,75 c
12,25b
10,5 c
12,25b
11,75 b
12,25 b
12,125 b
12,25 b
11,875 b
12,125 b
12,25 b
12,375 b
12 b

Peso de 1000 graos
lg)

7cv1%17=6,17 7
174,00
184,00
177,50
184,75
184,50
173,00
165,75
195,25
166,25
183,50
181,25
174,50
172,75
173,50
181,75
182,00

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Médias seguidas de mesma Ietra nao diferem entre sl pelo teste Scott-Knott ao nivel de 5%
de probabilidade.

maior reducao na incidéncia de
mela foram: T2, azoxistrobin;
T4, azoxystrobin + ciproconazole‘ e T6,
pyraclostrobin + epoxiconazole.
Com relacao a produtividade, os tratamentos

comfungicidas nao diferiram estatisticamente da
testemunha sem controle. Entretanto, verifica-se em
termos absoluto uma diferenca de produtividade entre os tratamentos e dos tratamentos com fungicidas
em relacao a testemunha sem controle(Tabela 2).
Nas condicoes em que foi realizado 0 ensaio,

nao foi observado sintoma de fitotoxicidade na cultivar BRS Sambaiba.

Revisao bibliografica
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D13. Controle da ferrugem asiatica da soja com o
fungicida Celeiro/Impact Duo
ITO, M.F."5; CASTRO, J.L. DE2; ITO, M.A.3'°; MURATA, l.M.“. ‘IAC/APTA, Cx. Postal 28, CEP 13100970, Campinas, SP, mflto@iac.sp.gov.br; ZDDD/APTA; 3ESALO/USP; “lHARABRAS S.A. INDUSTRIAS
OUIMICAS; °Bolslsta do CNPq; °B0lsista do CNPq (Doutorado).

A cultura da soja pode ser severamente afetada

TABELA 2. Descrlcao dos tratamentos.

pela ferrugem asiatica, causada por Phakopsora
pachyrhizi (H. SIDOW & SYDOW), em culturas sob
condicoes de alta umidade, proporclonadas por chuva e/ou orvalho.

1.Celeir0/Impact Duo

Apesar de ter sido constatada pela primeira vez

2.CeIeiro/Impact Duo

no Brasil em 1979, em Lavras-MG (DESLANDES,
1979), passou a causar severos danos a partir de
2001, no Estado do Parana (YORINORI, 2002), dis-

3.Celeiro/Impact Duo
4.Priori Xtra
5.lmpact
6.Testemunha

Tratamento
7
7

seminando-se rapidamente as regioes produtoras de

Dose
(L p.7c./ha)

Dose
(mL i.a./ha)

0,5
0,6
0,7
0,3
0,5
0,0

250,0+50,0
300,0+60,0
350,0+70,0
60,0+24,0
62,5
0,0

soja. Pode-se questionar se houve co-evolucao, nesse
periodo, no patossistema P. pachyrhizix Glycine max.

O principal método de controle, atualmente, é
a apllcacao de fungicidas no momento adequado.
Os fungicidas recomendados ao controle da ferru-

gem asiatica da soja e aplicados de forma correta
tém proporcionado bom controle. Uma das preocupacoes é 0 surgimento de populacao de P. pachyrhizi
com resisténcia a fungicidas, que apresentam modos especificos de acao, sendo ideal a adicao de
fungicidas com outros modos de acao no rol desses fungicidas.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiéncla do fungicida Celeiro/Impact Duo no controle
da ferrugem asiatica, sobre a produtividade e peso
de 100 sementes de soja.
O experimento foi realizado no municipio de
Capao Bonito, SP, na safra 2004/05, com a cultivar
de soja IAC 19. A semeadura foi efetuada em 22/
11/2004 e emergéncia ocorreu em 01/12/2004.
Foram avaliadas trés doses do fungicida Celeiro/Impact Duo, em comparacao aos fungicidas
Impact e Priori Xtra. A caracterizacao dos fungicidas
encontra-se na Tabela 1.
O experimento constltuiu-se de seis tratamentos (Tabela 2).
O delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, com seis tratamentos e quatro repeticoes.
Cada parcela foi constituida de 5 linhas de 6m, espacadas de O,5m.

Os tratos culturais foram os recomendados para
a cultura da soja, aplicados de forma uniforme em
todo 0 experimento.
A pulverizaoao foi efetuada nos estadios R3,
em 10/02/2005 e R5.1, em 23/02/05, com pulverizador costal de CO2, provido de bico tipo X3, sob
pressao de 60 lbs/polz, utilizando-se 200 litros de
calda/ha. As plantas estavam com cerca de 2% de
area foliar afetada pela ferrugem, no momento da
primeira pulverizacao.
A ferrugem foi avaliada atrlbuindo-se a porcentagem de area foliar afetada (AFA) pela doenca, segundo Canterl & Godoy (2003), nas plantas das trés
linhas centrais. Foram realizadas avaliacoes nos estadios R5, R6 e R7 da cultura, pela observacao visual da parcela.
Foi também determinada a porcentagem de
desfolha nos tratamentos quando a desfolha na testemunha era superior a 80%, pela avaliacao visual
de cada parcela.
A colheita foi realizada manualmente, nas trés
Iinhas centrais, numa area util de 5m2 por parcela,
no estadio R9 da cultura. A producao foi extrapolada
para 1ha (kg/ha) e foi também quantificado o peso
de 100 graos (g). Os dados foram analisados pelo
teste F a 5% e as médias comparadas pelo teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.
Todos os tratamentos foram iguais entre sl e dl-

TABELA 1. Caracterizagao dos fungicidas.
Produto comercial

ingrediente ativo

Celeiro/Impact Duo
Impact
Priori Xtra

Tiofanato metilico + Flutriafol
Flutriafol
Azoxystrobln + Clproconazole

Formulacao 7.
SC
SC
SC

Conc. 7r7nL/L

CIa7s7s7e7 toxic.

500+ 100
125
200+80

A definir
ll
Ill
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ferlram da testemunha no
controle da ferrugem e re-

ducao da desfolha, nos estadios R5, R6 e R7 (Tabela 3). De maneira geral, a

TABELA 3_ Efeito de fungicidas sobre a severidade, avaliados nos estadios
R5, R6 e R7, e a desfolha, causadas pela ferrugem (Phakopsora pachyrhizi) em soja cultivar IAC 19. Capao Bonito - SP,
2005Seve7r7ldade

ferrugem foi controlada em
todos os tratamentos com
fungicidas, nao havendo
diferencas entre as doses
de 0,50L p.c./ha, 0,60L

p.c./ha e 0,70L p.c./ha de
Celeiro/Impact Duo.
O fungicida Impact
apresentou maior peso de

100 graos, seguido dos
fungicidas Celeiro/Impact
Duo nas doses de 0,50L
p.c./ha e 0,70L p.c./ha,

nao diferindo destes, sendo seguidos dos demais,
que diferiram da testemunha (Tabela 4).
Todos os fungicidas
proporcionaram aumento
de produtividade, os tra-

tamentos foram iguais entre si e diferiram da testemunha. O aumento variou
de 583,64% a 695,45%
(Tabela 4).

Nao houve variacao
para a severidade de ferrugem, desfolha, peso de

Tratamento
1.Celeiro/Impact Duo
2.CeIeiro/Impact Duo
3.Celeiro/Impact Duo

4.Priori Xtra
5.lmpact

6.Testemunha
C_v7 (%)

Dose
(L p.c./ha)
0,5
0,6
0,7
0,3
0,5
0,0

7

Area foliar afetada (%)
R5

R6

R7

1,93b
1,46b
1,22b
3,54b
1,46b
65,04a

15,96bc
15,72bc
15,21bc
16,47bc
12,690
80,79a

27,74b
27,25b
24,39b
31 ,20b
28,63b
85,003

137,65

4,20

Desfolha
I %)
33,73b*
32,17b
33,73b
33,73b
31 ,23b
82,57a

6,32 7 5,03

Para analise os dados foram transformados em arco seno da raiz de Xl 100.
* Médias seguidas por Ietras distintas, na coluna, diferem entre si (Tukey 5%).

TABELA 4. Efeito de fungicidas sobre a produtividade e peso de 100
graos da soja cultivar IAC 19. Capao Bonito - SP, 2005.

7

Tratamentos

1.Celeiro/Impact Duo

2.CeIeiro/Impact Duo
3.Celeiro/Impact Duo
4.Priori Xtra
5.lmpact
6.Testemunha
E_\/_ (%)

Dose

Produtividade

Aum

Peso 100

L p.c./ha

(Kg/h7a)

%

graos (g)

0,5
0,6
0,7
0,3
0,5
0,0

2052,50a
1982,50a
2187,50a
1880,00a
2175,00a
275,00b

646,36
620,91
695,45
583,64
690,91
—

13,84ab
13,29b
13,98ab
13,20b
14,23a
9,080

7 11,56

7 73713

3,13

*Médias seguidas por Ietras distintas, na coluna, diferem entre sl (Tukey 5%).

100 graos e produtividade, entre as doses avaliadas de Celeiro/Impact Duo, sendo semelhantes aos
padroes Impact e Priori Xtra.
Concluiu-se que:
- O fungicida Celeiro/Impact Duo (tiofanato metilico
+ flutriafol) é eficiente no controle da ferrugem

da soja, causada por Phakopsora pachyrhizi;
- Todas as doses de Celeiro/Impact Duo proporcionam maior peso de graos e maior produtividade,
em relacao a testemunha;
- O controle da ferrugem pelo fungicida Celeiro/Impact
Duo proporciona menor desfolha das plantas de soja
e aumento significativo da produtividade e peso de
100 graos, semelhante aos padroes utilizados;
- O fungicida Celeiro/Impact Duo, nas dosagens de
500mL/ha, 600mL/ha e 700mL/ha pode ser recomendado para o controle da ferrugem da soja (P.
pachyrhizi), pois apresenta controle semelhante
aos padroes utilizados;
- Os fungicidas avaliados nao sao fitotoxicos a cultura da soja.
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D14. Desempenho de sistemas de aplicacao aérea para
controle de ferrugem da soja
BONELLI, M.A.P.O.‘; ANTUNIASSI, U.R.2; SANTEN, M.L.V.3; SIOUERI, F.“. ‘Mestranda, FCA/UNESP, Cx.
Postal 237, CEP 18603-970, Botucatu, SP, mbonel|i@fca.unesp.br; 2Professor Adjunto, FCA/UNESP;
3Cheminova do Brasil; ‘1Fundacao MT.

A ferrugem é uma doenoa de grande importancia na cultura da soja (Yorinori, 2004). Segundo
Godoy & Canterl (2004), o controle da ferrugem em
aplicacoes preventivas tem se mostrado mais eficiente. Por esta razao, é grande a demanda por sistemas de apllcaoao eficientes e de alto rendimento
operacional, visando o aproveitamento do momento
mais adequado para a aplicacao. Neste sentido, Bonini
et al (2002) e Antuniassi et al. (2004) obtiveram
resultados semelhantes de produtividade em soja
utilizando diferentes técnicas terrestres e aéreas para
a aplicacao de fungicidas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar 0 desempenho do fungicida Impact 125 SC (flutriafol) em diferentes sistemas de apllcacao aérea no controle da
ferrugem da soja no final do ciclo, em condiooes de
controle curativo. O trabalho foi realizado em feve-

reiro/2005, na Fazenda Campo Novo (Sementes
Petrovlna), Pedra Preta/MT. A area experimental ocupou um talhao de 102 ha, plantados com a cultivar
Pioneer 98C81 (plantio em 6/1/04), onde todos os
tratos culturais foram realizados de maneira uniforme.
O controle da ferrugem fol realizado em 3 etapas:
myclobutanll a 0,4 L pc/ha (31/12/04); tebuconazole
a 0,4 L pc/ha (13/01/05) e flutriafol a 0,5 L pc/ha (7
e 8/02/05). A terceira aplicacao foi realizada apenas
nas parcelas experimentais delimitadas dentro do
talhao (2,8 ha cada), de acordo com as técnicas e

condlcoes descritas em cada tratamento (Tabela 1).

comprimento com 2 linhas de largura (espacamento
de 0,45 m). A area util para pulverlzacao em cada
parcela foi de 2,8 ha (100 m x 280 m), com distancia minlma de 350 m entre parcelas. As apllcacoes
foram realizadas com aeronaves lpanema EMB 202,
utilizando os seguintes sistemas: atomizador Micronar

AU 5000 a 10 L/ha, com adicao de oleo na calda e a
20 Llha, sem adicao de oleo; atomizador Stol ARD a

10 e 20 L/ha, ambos com adlcao de oleo; sistema
eletrostatico Spectrum a 10 L/ha nas umidades relativas do ar de 64 e 71%. Nos tratamentos com a

adlcao de oleo foi utilizado oleo de algodao (1 Llha
)acrescldo de emulsiflcante BR 455 a 0,025 L/ha.
As folhas de uma das repetlcoes de cada tratamento
foram lavadas em agua antes de 60 minutos apos a
aplicacao e enviadas ao Iaboratorio para determina-

cao de residuos nao extraidos pela lavagem, sendo
agrupadas em dois conjuntos: aplicacoes com e sem
oleo na calda. Este procedlmento visou determinar
caracteristicas de retencao e absorcao do flutriafol
netas condicoes.
Apos a colheita, em cada tratamento, os valores médios de produtividade nas parcelas tratadas e
nao tratadas foram usados para o calculo do valor
percentual de ganho em produtividade devido a terceira aplicacao de fungicida. A seguir, os dados de

produtividade nas 24 testemunhas nao tratadas foram submetidos a analise estatistica para calculo dos

Durante as apllcacoes a umidade relativa do ar
variou entre 63 e 71%, com temperatura entre 26 e

valores médios, minimos e maximos de produtividade no talhao (intervalo de confianca de 95%). A produtividade final foi estimada aplicando-se 0 percentual

31°C e ventos entre 4 e 11,7 km/h (Tabela 3). Para

de ganho do tratamento aos valores médios, minl-

cada tratamento foram analisadas 4 repeticoes tratadas e 4 testemunhas nao tratadas, totalizando 48
parcelas. Avaliou-se a porcentagem de area foliar

mos e maximos da area nao tratada, obtendo-se assim valores corrigidos de produtividade para cada

infectada pela doenca (15 DAT) e a produtividade,
através de amostragem em subparcelas de 5 m de
TABELA 1. Caracteristicas dos tratamentos.
Tratamentos
Micronair 10 cl oleo

Micronair 20 sl oleo
Stol 10 cl oleo
Stol 20 cl oleo
Spectrum 71% UR
Spectrum 64% UR

Vel.
Altural
(mph) faixa (m)
110
110
115
115
110
110

4'/18
4/16
2/20
2/15
4/15
4/ 15

Atomlz.
ou ponta
AU 5000
AU 5000
ARD
ARD
TXVK6
TXVK6

tratamento. Este procedlmento visou evitar a influencia da variabilidade espacial da area, devido as
grandes dimensoes (102 ha).
A analise dos residuos de flutriafol
nas folhas, apos o processo de lava” gem em agua, mostrou que as folhas
Classe

de gotas
a

dos tratamentos com oleo apresenta.
_
ram maior concentracao do produto

Fina

(0,018 /Jg/cm’), comparando-se com as
folhas dos tratamentos sem oleo na

Fina
Fina
Muito fina
Muito fina

calda (0,009 /Jg/cm’). Considerando-se
que as folhas foram lavadas em agua
menos de 60 minutos apos a aplicacao, este resultado indica que a aplica-

Fina
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cao com oleo induziu maior fixacao e/ou absorcao
do flutriafol nas folhas, na comparacao com as aplicacoes sem oleo. Do ponto de vista pratlco, este
resultado indica que as aplicacoes com oleo podem
ser mais tolerantes a ocorréncia de chuva nos minutos iniciais apos a aplicacao, visto que 0 produto é
absorvido de maneira mais rapida e flca mais aderido as folhas, resistlndo a lavagem. Entretanto, se
nao ocorrerem chuvas no intervalo de até 2 horas
apos a aplicacao esta vantagem pode se anular.
O ensaio fol realizado em condicoes de controle
curativo da ferrugem, com infestacao inicial reduzida (<1%). As médias originals da % de ferrugem
(Tabela 1) mostram que todos os tratamentos man-

tiveram a doenoa abaixo ou proxima a 1%, com excecao do Stol a 10 L/ha. O tratamento Stol a 10 Ll
ha foi aplicado com voo em baixa altura, 0 que é
considerado inadequado para a maior parte dos téc-

nicos no centro-oeste. A altura de voo deste tratamento foi de 2-3 m, enquanto a maioria das aplica-

coes BVO tem sido realizada na faixa dos 5 m. Esta
menor altura, conjugada com a faixa de trabalho pro-

posta (20 m), certamente ocasionou maior variabilidade nos dados de controle na parcela (ocorréncia
de faixas controladas e nao controladas). Neste sentido, a Tabela 1 mostra que este tratamento foi o
que apresentou maior desvio padrao dos dados de
infestacao da ferrugem. O tratamento Stol 20 também fol voado abaixo do que seria recomendavel,
mas é plausivel que o maior volume e a menor faixa

prevista (15 m) tenham compensado o problema.

TABELA 3. Produtividade da soja.

7

Tratamento
7
Micronair 10 cl oleo
Spectrum 71%
Stol 10 cl oleo
Stol 20 cl oleo
Testemunha

Produtividade (sc/ha)*
—
—
Média Maximo Minimo
52,0
53,3
50,0
56,9
48,7

55,0
56,5
52,9
60,3
51,5

48,9
50,2
47,1
53,6
45,8

* Valores maximos e minimos calculados de acordo com Intervalo de Conflanca (IC) de 95% (01 =0,05).

Para a produtividade (Tabela 3), as parcelas dos
tratamentos Spectrum 64% e Micronair 20 foram
consideradas perdidas, devido ao secamento preco-

ce da soja (perda total de folhas 19 DAT), ocorrido
em funcao da estiagem (seca) apos a aplicacao. Até

15 DAT havia folhas verdes, possibilltando a avaliacao da doenca, mas o pouco tempo decorrido entre
0 tratamento e a queda das folhas nao permitiu que

a soja respondesse ao tratamento, em termos de
produtividade. Todas as parcelas sofreram influéncia
da seca (estiagem), havendo reducao do potencial

de produtividade em toda a area. O talhao possui
solo muito arenoso, e houve total falta de chuva por
um periodo superior a 20 dias apos as aplicacoes.
Por isso, em todos os casos, as diferencas entre os
tratamentos e as testemunhas nao foram grandes.
Somente houve diferenca significativa entre Stol 10
e Stol 20 (maior e menor valor). As demais comparacoes foram estatisticamente iguais, 0 seja, a pro-

dutividade foi semelhante em todos os tratamentos.
TABELA 1. Percentual de ferrugem 15 DAT.
Tratamentos

Ferruge7m7(%) Desvio padrao

Micronair 10 c/ oleo

0,2

Micronair 20 sl oleo
Stol 10 cl oleo

0,8
2,0

Stol 20 cl oleo
Spectrum 71%

0,4
1,1

0,4
0,6

Spectrum 64%

0,4

0,2

0,2
0,3

0,8
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TABELA 2. Reducao da ferrugem aos 15 DAT
(%).

BONINI, J.V. et al. Eficacia de equipamentos de aplicacao sobre 0 controle das doencas foliares da soja.
In: XXX Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Sul,

% de reducao da ferrugem*
"

CRUZ ALTA, 2002, Resumos, FUNDACEP-

Tratamentos
Micronair 10 cl oleo
Micronair 20 sl oleo
Stol 10 cl oleo
Stol 20 cl oleo
Spectrum 71%
Spectrum 64%

Média

Maxima

Minima

96,0
88,9
60,0
95,4
81,3
93,6

99,9
89,5
64,7
99,9
89,6
95,5

94,0
88,6
57,6
93,8
75,6
92,7

* Valores maximos e minimos calculados de acordo com Intervalo de Conﬁanca (IC) de 95% (o = 0.05).

FECOTRIGO, 2002, p.107.
GODOY, C.V., CANTERI, M.G. Efeitos protetor, curativo e erradicante de fungicidas no controle da ferrugem da soja causada por Phakopsora pachyrhizi,
em casa de vegetacao. Fitopatologia brasileira, 29,
97-101, 2004
YORINORI, J.T. Ferrugem da soja: panorama geral.
In: Ill Congresso Brasileiro de Soja, Proceedings,
1299-1307. 2004.
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D15. Efeito de duas aplicacoes de fungicidas no controle da
ferrugem da soja, DFC e antracnose no Maranhao e Tocantlns
MEYER, M.C.‘; RODACKI, M.E.P.2. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 131, CEP 65800-000, Balsas, MA,
mauriclo@embrapabalsas.com.br; 2Fapeagro, Balsas, MA.
A ferrugem da soja causada por Phakopsora
pachyrhizi, tem ocorréncia generalizada no Brasil e
promove reducoes no rendimento que podem chegar a 70%.

No Maranhao, sua primeira ocorréncia foi registrada na entressafra de 2003 (Silva et al., 2004).
Nas safras 2003/04 e 2004/05, o inicio da epidemia
foi verificado tardiamente, quando a maior parte das
lavouras de soja ja haviam alcancado os estadios R5.4
l R5.5, causando perdas inferiores a 2,5%. Maiores
prejuizos tém sido observados em funcao da incidencia de outras doencas, tais como a mela (Rhizoctonia
solani AG1-IA), doencas de final de ciclo — DFC
(Septoria glycines e Cercospora kikuchii), mancha alvo
(Corynespora cassiicola) e antracnose (Colletotrichum
truncatum). Isso provavelmente ocorreu devido a
mudancas na estratégia de controle quimico das doencas, aumentando-se 0 uso de triazois, mais especificos ao controle da ferrugem, em detrimento de
fungicidas com espectro de acao mais apropriado as
doencas que ocorrem no Estado. A auséncia de rota-

cao de culturas também tem contribuido de forma
significativa para o agravamento das perdas em decorréncia das doenoas da soja no Maranhao.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eflciéncla
do controle quimico da ferrugem da soja na
Maranhao, em colaboraoao ao ensaio em rede

nacional coordenado pela Embrapa Soja.
O experimento foi conduzido na safra
2004/05, em condicoes de lavouras comerciais de soja cv. BRS Sambaiba, nos municipios de Riachao, MA, e Bom Jesus, TO. Os

ensaios foram instalados em areas de primeiro ano de cultivo de soja, com semeadura
realizada no final do periodo otimo, nos dias
06/12/2004 e 20/11/2004, para o Maranhao
e Tocantins, respectivamente.

Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repeticoes. As parcelas experimentais foram compostas de seis linhas de 6m, com espa<;aOmento entre Iinhas de 45cm. Foram consideradas como parcela util as duas linhas centrais, desprezando-se um metro em cada ex-

tremidade (duas linhas de 4m).
Os fungicidas (tabela 1) foram aplicados
com pulverizador costal pressurizado com

CO2, barra com quatro bicos Jacto® série AVI

110-02 (plano), calibrado para vazao de 200L.ha".
Foram realizadas duas pulverizacoes, sendo a primeira em estadio R3 de desenvolvimento fisiologico
e, a segunda, em R5.2.
A ferrugem e as DFC foram avaliadas visualmente quanto a severidade pelo percentual de area
foliar infectada, com auxilio de escalas diagramaticas
(Canterl & Godoy, 2003; Martins, 2003). A severidade da ferrugem foi avaliada nos tercos superior,
médio e baixeiro das plantas, e as DFC somente no
terco médio. A antracnose fol avaliada quanto a incidéncia, pelo percentual de vagens com sintomas.
Também foram avaliados os rendimentos da soja e
peso de mil graos.
Os resultados foram analisados pelo teste F e
as médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa computacional SASM
— Agri (Althaus et al., 2001).
Houve ocorréncia de ferrugem apenas no experimento conduzido no Maranhao, onde as primeiras
urédias se formaram a partir do estadio R5.4. As
parcelas testemunhas apresentaram média de severidade de 47,8% no baixeiro, 14,2% no terco médio e 0.5% no terco superior, avaliadas em R7.1
(figura 1). Praticamente todos os fungicidas apre-

TABELA 1. Tratamentos e doses de fungicidas.
7

Dose

Funglcida

ingrediente ativo

L c ' ha'177
P. co7m7erciaI77777p7'7

testemunha
tebuconazole

azoxystrobin + ciproconazole
epoxiconazole

tetraconazole E
tetraconazole D
ciproconazole + propiconazole
flusilazole +carbendazin

—

—

Folicur
Priori Xtra1
Opus

0,50
0,30

Eminent
Domark

Artea

flusilazole +carbendazin

Punch
Alert

flusilazole +famoxadone

Charisma

tiofanato metilico + flutriafol

Celeiro

trifloxystrobin + tebuconazole
fenarimol

Nativoz
Rubigan
Systhane

myclobutanll
pyraclostrobin + epoxiconazole
trifloxystrobin +ciproconazoIe
1 adicionado oleo mineral - 0.5% vlv
2 adicionado oleo metllado de soja 0.5% vlv

Opera

Spherez

0,40
0,40
0,50
0,30
0,40
0,60
0,70
0,50
0,60
0,50
0,40
0,50
0,40
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FIG. 1. Severidade da ferrugem em relacao aos tratamentos fungicidas no Maranhao.

FIG. 2. Severidade de DFC em relacao aos tratamentos
fungicidas no Tocantins.

sentaram eficiéncia semelhante de controle da ferrugem, com excecao de tetraconazole E, fenarimol
e epoxiconazole (figura 1).
No Tocantlns foram avaliadas as severidades
de DFC e antracnose (figuras 2 e 3).
Foram observadas maiores reducoes na severidade de DFC avaliada no Tocantlns nos tratamentos
com pyraclostrobin + epoxiconazole, trifloxystrobin
+ tebuconazole e trifloxystrobin + ciproconazole
(figura 2).
Ouanto a reducao da severidade de antracnose
avaliada no Tocantins, os melhores tratamentos foram tebuconazole, pyraclostrobin + epoxiconazole,
myclobutanll, ciproconazole + propiconazole,
trifloxystrobin + ciproconazole, azoxystrobin +
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FIG. 3. Severidade de antracnose em relacao aos trata-

mentos fungicidas no Tocantlns.

fenarimol (figura 3).

Para produtividade, foram observados maiores
rendimentos com trifloxystrobin + tebuconazole no
Tocantlns e com flusilazole + carbendazin no
Maranhao (tabela 2).

Nao foram observadas diferencas significativas entre os tratamentos com relacao
TABELA 2. Efeito da apllcacao do fungicidas na produtividade e peso de graos de soja cv. BRS
Sambaiba no Maranhao e Tocantins.
Prod. (kg.ha'1)
* 5
TO
MA

Tratam.
Nativo 0,5
Opera 0,5
Folicur 0,5
Priori X 0,3
Charisma 0,7
Eminent 0,4
Opus 0,4
Domark 0,5
Punch 0,4
Testemunha
Rubigan 0,5
Celeiro 0,6
Systhane 0,4
Sphere 0,3
Alert 0,6
Artea 0,3 _
CV

-

3247
3179
3130
3120
3090
3089
3032
3025
2976
2884
2876
2873
2865
2826
2782
2683

a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b

7,41%

2044
2094
2076
2365
2001
1931
2335
1898
2419
1988
1832
1974
2303
1894
2234
2320

abc
abc
abc
ab
abc
abc
abc
bc
a
abc
c
abc
abc
bc
abc
abc

9,87%

Peso mil graos (9)
MA 7
7T0
129,6
129,0
127,6
129,3
129,1
129,1
128,2
126,3
127,1
129,9
126,1
127,2
127,7
125,7
128,1
126,0

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2,94%

130,9
129,7
130,6
132,6
131,8
129,5
133,0
133,4
131,4
125,3
129,0
130,6
128,6
129,9
129,6
133,7

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

3,22%

Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem estatisticamente pelo teste
de Tukey a 5%.

ao peso de graos (tabela 2).
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D16. Avaliacao da eficiéncia de fungicidas para o controle da
ferrugem da soja no Oeste da Bahia — safra 2004/2005
MARTINS, M.C.‘; ALMEIDA, N.S.2; ANDRADE, N.S.2; LOPES, P.V.L.‘; TAMAI, M.A.‘; GODOY, C.V.3.
‘Fundacao de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano, Av. Ahylon Macedo, 11, CEP 47806180, Barreiras, BA, fundacaoba.soja@aiba.com.br; 2Agéncia Estadual de Defesa Agropecuaria da Bahia,
Barreiras, BA; 3Embrapa Soja, Londrina, PR.
costal, composto de cilindro de CO2, sendo utilizadas pontas de pulverizacao XR 11002 VK, com pressao de servico de 3 bar. O volume de calda empregado em cada unidade experimental foi equivalente
a 200L/ha.
Cada parcela experimental foi constituida por seis
linhas de seis metros de comprimento, espacadas em
0,50 m, considerando-se como area util para aplicacao dos tratamentos e coleta dos dados as quatro
linhas centrais, e como bordaduras, as duas Iinhas
externas e 0,50 m das extremidades de cada linha.
total de U$ 145,3 milhoes (lnformaiba, 2003).
Visando suprir as necessidades nutriclonals das
O controle quimico tem vlabilizado o cultivo da
soja na presenca da ferrugem, sendo atualmente, o plantas, utilizou-se 470 kg/ha da formula 02-20-20
método de controle mais utilizado para esse fim. e 80 kg de KCI/ha, em cobertura. Os tratos culturais
Entretanto, existem diferencas entre os fungicidas aplicados as parcelas experimentais foram os mesdisponiveis no mercado, quando a sua eficiéncia, mos aplicados a cultura da soja em areas de plantios
além de nao se conhecer também, a eflciéncia dos comerciais, com manejo quimico das plantas daninovos produtos que vem surgindo a cada safra. Dessa nhas e das pragas, conforme levantamento de camforma, 0 objetivo deste trabalho foi verificar a efici- po realizado para esses elementos bioticos.
Os parametros avaliados foram: a) severidade
éncia de 15 fungicidas registrados no MAPA ou em
fase de reglstro, para 0 controle da ferrugem da soja da ferrugem, das doencas de final de ciclo (DFC) e
do oidio: estimativa realizada em folhas da parte inna regiao Oeste da Bahia.
A pesquisa foi realizada no Condominio Puton, ferior, média e superior das plantas de soja no mono municipio de Luis Eduardo Magalhaes/BA, na safra mento da apllcacao de cada tratamento (R29 Rm) e
2004/2005. Optou-se pelo cultivar MSOY 9001, que semanalmente, a partir da primeira pulverlzacao (R2),
foi semeado no dia 19/11/2004, em espacamento utilizando-se as escalas propostas por Canterl e
de 0,50 cm entrelinhas e densidade de 12 plantasl Godoy (2003), Martins et al. (2004) e Mattiazzi et
al. (2003), respectivamente; b) desfolha: estimada
m linear, em sistema de semeadura convencional.
O experimento seguiu o protocolo do ensaio em em todos os tratamentos a partir do momento em
rede para o controle da ferrugem (Protocolo 01/2004- que a testemunha apresentou aproximadamente 80%
05 - Embrapa Soja) no qual foi adotado o delinea- de desfolha; c) massa de 1000 sementes: determimento experimental de blocos ao acaso, com 15 nada pela pesagem de oito sub-amostras de 100
tratamentos e quatro repeticoes. Os tratamentos sementes/parcela, segundo as prescricoes
aplicados as parcelas experimentais e respectivas estabelecidas pelas Regras de Analise de Sementes
doses foram: T1) Testemunha (sem aplicacao de (RAS) (Brasil, Ministério da Agricultura, 1992) e
fungicidas); T2) Folicur"’ (0,50L/ha); T3) Priori Xtra"’ correcao da umidade para 13%; e) produtividade:
(0,5 L/ha + Nlmbus"’ 0,5% vlv); T4) Opus‘° (0,4 Ll pesagem das sementes provenientes de cada parceha); T5) Eminent° (0,4 L/ha); T6) Rival” (0,5 L/ha); la e transformacao dos dados de kg/parcela para kgl
T7) Domarkw (0,5 L/ha); T8) Artea® (0,3 L/ha); T9) ha e correoao da umidade para 13%.
Os dados obtidos para as variaveis estudadas
Punch (0,4 L/ha); T10) Alert (0,6 L/ha); T11)
na
area
util de cada parcela foram submetidos a
Charisma (0,7 L/ha); T12) Celeiro/Imp. Duo (0,6 L/
analise
estatistica
por meio do teste de Tukey a 5%,
ha); T13) Nativo°’ (0,5 L/ha + oleo metllado de soja
0,5%); T14) Rubigan@ (0,5 L/ha) e T15) Systhane” para comparacao de médias, utilizando 0 programa
SASM-Agri.
'
(0,4 L/ha).
A
primeira
aplicacao
dos
tratamentos
foi realiEsses tratamentos foram aplicados as parcelas
A ferrugem asiatica da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, foi detectada pela primeira
vez em lavouras da regiao Oeste da Bahia na safra
2002/2003, causando perdas na produoao de 400
mil toneladas (CONAB, 2003). A expectativa dos
produtores para a obtencao de 40 scs/ha nao foi
alcancada devido a ocorréncia da ferrugem que causou prejuizos da ordem de 30%, o equivalente a U$
102 milhoes, mais U$ 43,3 mllhoes gastos com
aplicacoes de fungicidas, o que representou perda

nos estadios fenologicos R2 e R57, com pulverizador

zada no estadio R2, de maneira preventiva, pois, a
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ferrugem ainda nao havia sido constatada na area
experimental. Sua deteccao foi feita uma semana
apos a primeira aplicacao dos tratamentos, e a severidade encontrada nas folhas foi considerada tracos.
A evolucao da severidade da ferrugem na testemunha foi Ienta até 0 estadio R4, onde se observava
nas folhas apenas tracos da doenca, sendo que a
partir deste estadio, a ferrugem comecou a evoluir
mais rapidamente, atingindo em R6 severidade média entre 50 e 70%. Esse periodo coincidiu com
condicoes climaticas de temperatura (média de
22,2°C), umidade relativa (média 90,1%) e chuvas
freqlientes na area, favoraveis ao desenvolvimento
do patogeno. Para as DFC, foram registrados valores de severidade inferiores a 1%, nao sendo observada a presenca do oidio.

TABELA 1. Massa de 100 sementes (P1000), pro-

dutividade (Prod), severidade estimada
em R6 (Sev média) e desfolha registrada na safra 2004/2005, Condominio
Puton

Tratamentos
T1 Testemunha
T2 Folicur

T3 Prl0riXlra
T4
T5
T6
T7
T5
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

Opus
Eminent
Rival
Domark
Artea
Punch
Alert
Charisma
Celeiro/Imp. Duo
Nallvcf
Rubigan
Systhane
CV (%)

P1000

BL 77
112
159
161
156
163
159
155
159
150
151
147
162
166
133
152

d
a
a
b
a
a
b
a
b
b
b
a
a
c
b

3,6115

Pr5cl7

(kgtha)
1673 c
3434 a
3501 a
3030 a
3264 a
3277 a
2964 a
3126 a
2684 a
3012 a
3038 a

2968
3113
2340
3073

a
a
b
a

13,6709

Sev média
(%)
61,3 c
1,0 a
1,0 a
2,8 a
1,0 a
1,3 a
3,5 a
2,5 a
10,0 b
6,5 b
8,8 b
2,5 a
1,3 a
15,3 b
7,8 b
55,1294

Desfolha

1%)
85a
60c
55c

610
610
550
590

58c
68b
61 c
61c
630
55c

70b
60c
7,0627

'1 adicionar Nimbus 0,5"/1,
1 adicionar oleo metllado de soja 0,5”/1
g0..__

-..%.

__

melhantes a essas, também foram observadas nos
T4, T7, T9, T10, T11 e T15. Todos esses tratamentos, que tiveram produtividades estatisticamente iguais, produziram de 17 a 30 sacas/ha a mais
que a testemunha. O Rubigan propiciou a obtencao
de 2.340 kg/ha, valor intermedlario entre as maloN
b
Q
OI
Q1
Savor
dadjaméd
%
res produtividades (tratamentos acima citados) e a
10
’
testemunha (Tabela 1).
0
,
,
J -—Q—RBp1
A severidade observada nas parcelas que nao
_._Rep2
R4
R5
R5
R6
receberam
aplicaooes de fungicidas (testemunha),
-i-R 3
Estadio fenologico
R2;
média entre 50% e 70%, promoveu menor produtividade (1.673 kg/ha) quando comparada aos trataFIG. 1. Evolucao da severidade da ferrugem na testemu- mentos que receberam fungicidas, o que pode ser
nha (tratamento sem aplicacao de fungicidas), Conexplicado pelo efeito da desfolha antecipada que a
dominlo Puton, safra 2004/05.
doenoa causa nas plantas. Essa desfolha tem reflexos negativos na massa de sementes e conseqi.lenOs tratamentos que apresentaram menor seve- temente na produtividade. Isso pode ser observado
ridade de ferrugem, de 1,0 a 3,5%, foram os trata- na Tabela 1, em que a testemunha apresentou maimentos T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T12 e T13, os or severidade (61,3%), maior desfolha (85%), mequais também apresentaram menor desfolha e, de nor massa de 1000 sementes (1 12g) e menor promaneira geral, maior massa de 1000 sementes e dutividade do que os demais tratamentos.
maiores produtividades. Entretanto, essas produtiEsses resultados mostram que a ferrugem providades nao foram diferentes de outros tratamentos move maior desfolha, causando a formacao de seque tiveram severidade superior a 3,5% (T9, T10, mentes de menor massa e conseqilentemente, meT11 e T15), com excecao do T14. (Tabela 1).
nor produtividade. Além disso, existem diferencas
Foram formados quatro grupos distlntos em re- na eficiéncia dos fungicidas no controle da ferrulaoao a massa de 1000 sementes e trés, para pro- gem, sendo os triazois sozinhos (T2, T4, T5, T6,
dutividade. Os tratamentos T2, T3, T5, T6, T8, T12 T7) ou em mistura com as estrobilurinas (T3, T8,
e T13 propiciaram a formacao das sementes mais T13) ou em mistura com tiofanato metilico (T12) os
pesadas quando comparados aos demais tratamen- mais eficientes por nao possibllitarem o aumento da
tos e as maiores produtividades. Produtivldades se- severidade desta doenca.
70

O OOO

<><><><><>

Resumos da XX V// Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

205

D17. Efeito de fungicidas aplicados curativamente no controle da
ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja
PEREIRA, R.H.A.‘; SCHERB, C.T.2; AZEVEDO, L.A.S.3. ‘Bayer CropScience Agronomo de Pesquisa, CEP
78700-350, Rondonopolis, MT; 2Bayer CropScience, E.A.E, Cx. Postal 921, CEP 13140-000, Paulinia,

SP; “Bayer CropScience Ltda. Desenvolvimento de Fungicidas, CEP 04719-002, Sao Paulo, SP.
A ocorréncia da ferrugem asiatica, causada pelo
fungo Phakopsora pakhyriz/' no Brasil, nas Ultimas
trés safras (2001/02 a 2003/04), mostrou porque

este fungo é temido em todas as regioes onde ocorre. Na primeira safra de sua ocorréncia (2001/02), a

doenoa foi constatada nos Estados de Sao Paulo,
Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Goias, causando perdas de rendimento em até 70%.

As perdas causadas podem ser influenciadas em
funoao do ambiente como: condieoes climaticas e do
controle quimico utilizado. Segundo Yorinori (2002).
Para que ocorra a ferrugem em soja, é necessaria a presenoa de umidade nas folhas por periodo

prolongado (m|'nimo de seis horas, associado ha dias
nublados, chuviscos e/ou alta umidade relativa do

ar). A germinaoao dos uredosporos nas folhas ocorre apos seis horas e as primeiras pﬁstulas aparecem
apos nove dias, se as condiooes ambientais permanecerem favoraveis. As temperaturas médias otimas
para 0 desenvolvimento da doenea giram em torno
de 18°C a 26°C.

vas plantas. As |es6es sao mais numerosas na base
e nas nervuras dos foliolos nas folhas baixeiras, por
serem areas com maior umidade e por haver micro
clima favoravel a germinaoao, penetragao e infecQao dos tecidos foliares.
O controle da ferrugem, visando diminuir a fonte de inoculo, deve ser integrado a varias préticas

culturais, dentre elas a aplicaoao freqiiente de
fungicidas, principalmente nas areas com pivo central com soja no inverno, rotaoao de culturas e eliminaoao de plantas ”tigUeras".

Com o objetivo de avaliar a eﬁciéncia de diferentes fungicidas no controle da ferrugem asiatica
foi conduzido um experimento na safra 2004/05 no
municipio de Primavera do Leste - MT. O cultivar de

soja utilizado foi 0 Pintado semeado em 16/11/2004.
0 ensaio foi constituido de 11 tratamentos (Tabela
1) com quatro repetiooes delineados em blocos ao
acaso, medindo 12m’ cada parcela.
Foram realizadas duas ap|ica(_:6es curativas, sendo a primeira no estadio R2 e a segunda em R5.2,
quando as folhas baixeiras apresentavam 15 e 50%

A identificaoao da presenoa do patégeno na la-

de ferrugem respectivamente. Para a aplicaoao dos

voura, é facilitado pelo uso de uma Iupa de aumen-

fungicidas foi utilizado um pulverizador costal
pressurizado com CO2 e foi utilizado barra com seis
bicos leque 110:02 VS espagzados 40 cm, utilizando uma vazao de 200 I/ha de calda.
Para avaliar 0 efeito curativo dos fungicidas no
controle da ferrugem foi utilizada a variavel severidade. Foram realizadas cinco ava|ia(_:6es: aos 7 e 14

to de 20x, 0 que possibilita a visualizaoao das estruturas reprodutivas do fungo denominadas de urédias
ou pljstulas.
S50 nas urédias que estao contidos os

uredosporos, esporos que sao Iiberados e carreados
pelo vento e iniciam 0 processo de infecoao de no-

TABELA 1. Fungicidas e suas respectivas doses g i.a./ha.
Dose g i.a. /ha

Nome comercial

Nome técnico

1. testemunha
2. Pyraclostrobin & Epoxiconazole

OPERA

66,5 & 25

3. Trifloxystrobin & Cyproconazole + Lanzar

SPHERE SC + LANZAR

56,2 & 24+O,25%

4. Tebuconazole

FOLICUR

100

5. Trifloxystrobin & Cyproconazole + Carbendazim + Lanzar

SPHERE EC + DEROSAL + LANZAR

56,2 & 24+250+0,25%

6. Trifloxystrobin & Cyproconazole + Carbendazim + Lanzar

SPHERE SC + DEROSAL + LANZAR

56,2 & 24+250+O,25%

7. Tebuconaz0|e+Carbendazim

FOLlCUR+DEROSAL

100+25O

8. Trifloxystrobin & Tebuconazole + Carbendazim + Lanzar

NATIVO SC + DEROSAL + LANZAR

50 &100+250+0,25%

NATIVO WG + DEROSAL + LANZAR

50 &100+250+O,25%

10. Prothioconazole + Carbendazim

PROLINE + DEROSAL

75+25O

11. Prothioconazole & Fluoxastrobin +Carbendazim

FANDANGO + DEROSAL

75 & 75+250

9. Trifloxystrobin & Tebuconazole + Carbendazim + Lanzar
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dias apos a primeira aplicacéo e aos 7, 14 e 21
dias apos a segunda aplicacao.

TABELA 2. Severidade ( % A.F.l ) da ferrugem na
cultivar Pintado.

A severidade da doenca em todos os tratamentos apresentou-se muito inferior comparado

a testemunha, que aos 21 dias apos apiicacao
apresentava uma severidade de 90%. Os resultados em severidade da ferrugem nos tratamen-

Trat.

7

tos aos 7 e 14 dias apos a primeira aplicacao e

7, 14 e 21 dias apos a segunda aplicacao, constam na (Tabela 2).
Todos os tratamentos se diferenciaram estatisticamente da testemunha nas cinco avalia<;6es realizadas. Os produtos que apresentaram
maior eficiéncia no controle da ferrugem aos 21
dias apos a segunda pulverizacao foram:
Triﬂoxystrobin & Tebuconazole + Carbendazim
( 50 & 100 + 250) e Tebuconazole (100 g i.a./

AA

—‘C)©(IJ\|O3U'l-|>~(.\'>IJ—\

_ 77 7
7 LS1-zrveridad e (%A.F.l.) ferrugem __
75*

7 05! 14 DAI 7 DAIl_ L ,1,4r95|| %1PAl'
23,4
6,0
4,0
4,3
4,0
3,8
3,1
4,2
3,3
3,8
3,2

a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

65,0
3,5
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
1,0

a 85,0 a
7,5 b
b
b
3,5 bc
2,0 c
b
2,8 bc
b
b
3,5 bc
3,5 bc
b
2,0 c
b
b
2,8 bc
3,5 bc
b
2,0 c
b

90,0 a
12,5 b

5,0
3,5
2,8
5,0
3,5
3,5

c
c
c
c
c
c

5,0 c

4,3 c
3,5 c

90,0
55,0
20,0
15,0
18,8
22,5
17,5
15,0
17,5
20,0
17,5

a
b
cd
d
cd
c
cd
d
cd
cd
cd

ha.)(Tabe|a 2). Sendo também os que obtive20,0
10,18
7,94
24,7
C.V.
51,8
ram os melhores rendimentos, com acréscimos
acima de 89% de producao. A colheita foi reali- Obs: 7DAl = sete dias apos a primeira pulverizaqao.
zada nas trés linhas centrais de cada parcela,
totalizando uma area de 1,8 m2 , feita as pesagens em g e convertido em kg / ha. A produtividade Referéncias bibliograficas
e sua percentagem relativa estao na (Tabela 3).
ABBOTT, W.S. A method of computing the
effectiveness of on insecticide. J. Econ.Entomo|.,
TABELA 3. Producao kg/ha. e a percentagem v.18 p.265-267, 1925
relativa da producao em relacﬁo a
DESLANDES, J.A. Ferrugem da soja e de outras
area nao tratada.
leguminosas causadas por Phakopsora pachyrhizi
_ lrat.
7Produ95o kg / ha.
Relativa
no estado de Minas Gerais, Fitopato|.bras.,4:337339p.
1.968 c
100
YORINORI, J.T. Epidemiologia e controle de
2.974 abc
151,1
Phakopsora
pachyrhizi, safra 1988/89, Resultados
3.092 abc
157,1
de
Pesquisa
de
Soja 1988l89.Embrapa/CNPSo, Lon3.858 a
196,0
drina. 1989. 405 p.
2.892 abc
146,9

Ad

2.428
3.443
3.724
2.663
2.771
2.479

—‘OL (D\lO§U'|-P(.0l\7—\

c.v0

P

bc
ab
a
abc
abc
bc

123,4
174,9
189,2
135,2

140,8
126,0

VENANCIO, W.S., ZAGONEL, J., FURTADO, E.L.,
SOUZA, N.L. Novos fungicidas I — produtos naturais e derivados sintéticos: estrobilurinas e
fenilpirroles. Passo Fundo. Revisao Anual de Patologia de Plantas - RAPP, v. 7, 1999. p. 103155.
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D18. Eficrencia de diferentes fungicidas aplicados curativamente no
controle da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi) na
cultura da soja Glycine max (L.) Merrill
PEREIRA, R.H.A.‘; SCHERB, C.T.2; AZEVEDO, L.A.S.3. ‘Bayer CropScience Agronomo de Pesquisa, CEP
78700-350, Rondonopolis, MT; “Bayer CropScience E.A.E., Cx. Postal 921, CEP 13140-000, Paulinia,

SP; 3Bayer CropScience Ltda. Desenvolvimento de Fungicidas, CEP 04719-002, Sao Paulo, SP.
A cultura da soja Glycine max é atacada por
duas espécies do fungo pertencente ao género
Phakopsora, as quais causam a doenca denominada
ferrugem: a P.melbom/'ae (Arth.) Arth.,causadora da
ferrugem ”americana”, que ocorre naturalmente em
diversas leguminosas desde Porto Rico, no Caribe
ao sul do estado do Parana (Ponta Grossa) e a ferrugem asiatica, causada pelo fungo Phakopsora
pakhyrizi que no Brasil, nas Ultimas trés safras (2001l
02 a 2003/04), mostrou porque este fungo é temido em todas as regioes onde ocorre. Na primeira
safra de sua ocorréncia (2001/02), a doenca foi
constatada nos Estados de Sao Paulo, Rio Grande
do Sul, Parana, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Goias, causando perdas de rendimento em até 70%.
Para que ocorra a ferrugem em soja, é necessaria a presenca de umidade nas folhas por periodo
prolongado, minimo de seis horas, associado a dias
nublados, chuviscos elou alta umidade relativa do
ar. A germinacao dos uredosporos nas folhas ocorre
apos seis horas e as primeiras pdstulas aparecem
apos nove dias, se as condic6es ambientais permanecerem favoraveis. As temperaturas médias otimas
para 0 desenvolvimento da doenca giram em torno
de 18°C a 26°C.
A identificacao da presenca do patogeno na lavoura, é facilitada pelo uso de uma Iupa de aumento
de 20x, o que possibilita a visualizacao de das es-

truturas reprodutivas do fungo denominadas de

urédias ou pastulas.
Sao nas urédias que estao contidos os
uredosporos, esporos que sao Iiberados e carreados
pelo vento e iniciam o processo de infeccao de novas plantas. As les6es sao mais numerosas na base
e nas bordas dos foliolos e das folhas baixeiras, por
serem areas com maior umidade e por haver micro
clima favoravel a germinacao, penetracao e infeccao dos tecidos foliares.
O objetivo deste experimento foi avaliar a eficiéncia de diferentes fungicidas pulverizados
curativamente no controle da ferrugem asiatica na
cultura da soja.
0 experimento foi conduzido no municipio de
Rondonopolis MT em area experimental da Fazenda
do CESUR na safra 2004/05. A cultivar utilizado foi
0 Xingu com semeadura em 16/12/2004. O ensaio
foi constituido de 1 1 tratamentos, constam da (Tabela 1), com quatro repeticoes e parcelas experimentais com 12 m2, delineados em blocos ao acaso.
Realizou-se duas pulverizacoes curativamente,
sendo a primeira no estadio R5.2 e a segunda em
R5.5, quando as folhas baixeiras da soja apresentava 10 e 30% de ferrugem respectivamente. Para a
aplicacao dos fungicidas foi utilizado um pulverizador costal pressurizado com CO2, barra com seis

bicos leque 110:02 VS espacados em 40 cm, com
uma vazao de 200 I/ha de calda.

TABELA 1. Fungicidas pulverizados com suas respectivas doses em g i.a./ha.
Nome técnico
1. testemunha
2. Tetraconazole
3. Flutriafol

4. Tebuconazole
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Myclobutanil
Pyraclostrobin & poxiconazole
Trifloxystrobln & Cyproconazole
Azoxystrobln & Cyproconazole
Epoxiconazole
Trifloxystrobln & Tebuconazole
Tebuconazole + Carbendazim

7 Nome comercial

Dose g i.a. lha

DOMARK
IMPACT
FOLICUR
SYSTHANE
OPERA
SPHERE

50
62,5
100
125
66,5 & 25
56,2 & 24

PRIORI Xtra + NIMBUS

60 & 24 + 0,25 %

OPUS
NATIVO + Lanzar
FOLICUR + DEROSAL

50
100 & 50 + 0,25 %
100 + 250
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Para avaliar o efeito curativo dos fungicidas no
controle da ferrugem foi utilizada a variavel estima-

tiva do percentual de severidade da doenca mediante estimativa do percentual de area foliar infectada (
%A.F.l. ).
Foram realizadas 3 avaliacoesz 14 dias apos a
primeira aplicacao e aos 7 e 14 dias apos a segunda

TABELA 2. Severidade (%A.F.l) por ferrugem e
producao kg l ha na cv. Xingu.
Trat.

aplicacao (Tabela 2).

Na avaliacao realizada aos 14 dias apés a segunda pulverizacao a testemunha apresentava 70%
da sua area foliar com ferrugem. Os produtos mais
eficientes foram: Tebuconazole; Tebuconazole &
Trifloxystrobln; Trifloxystrobln & Cyproconazole;
Azoxystrobln & Cyproconazole e Flutriafol.
Em relacao a produtividade todos os tratamentos apresentaram acréscimo com a utilizacao de
fungicidas para o controle da ferrugem, a testemunha atingiu uma produtividade de 1.438 kg/ha, ja a
parcela tratada com Tebuconazole apresentou produtividade 88% superior com 2.701 kg/ha. 0s tratamentos que mais se destacaram foram:
Tebuconazole; Tebuconazole + Trifloxystrobln;
Tetraconazole; Flutriafol; Tebuconazole +
Carbendazim; Trifloxystrobln & Cyproconazole, conforme (Tabela 2).

Referencias bibliograficas

i‘

-*QLO®\lO7U'l->(AJl\7—\

C.V.

)

7

14 DAI 7 D An 1g{rp,§|r i
32,5 a
5,1 b
1,9 b
1,4b
3,7 b
1,7 b
2,0 b
1,2 b
2,6 b
1,0b
2,2 b

55,0
12,5
10,0
6,3
21,3
10,0
7,5
7,5
25,0
7,5
10,0

37,8

a
cd
d
d
bc
d
d
d
b
d
d

24,9

70,0 a
22,5 cd
15,0 ef
12,5 f
26,3 bc
17,5 def
12,5f
15,0 ef
30,0 b
12,5 f
20,0 de
9,28

Pfodugﬁo

R9 / ha ,_
1,438
2,285
2,285
2,701
2,125
2,049

ab
ab
a
abc
abc

2,264 abc

2,222
1,764
2,389
2,271

abc
bc
ab
abc

15,8

(Obs: 14 DAI = 14 dias apés 1° pulverizagao)
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v.18 p.265-267, 1925
DESLANDES, J.A. Ferrugem da soja e de outras
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VENANCIO, W.S., ZAGONEL, J., FURTADO, E.L.,
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D19. Avaliacao da eficiéncia agron6mica e praticabilidade do
fungicida Eminent 125 EW (tetraconazole) visando 0 controle das

doencas de final de ciclo (Cercospora kikuchii e Septoria glycines),
na cultura da soja (Glycine max L.), através de aplicacao foliar
IGARASHI, S.‘; OCCHIENA, E.M.2; KAJIHARA, L.H.2. “Universidade Estadual de Londrina, Fone (43)
3371-4555, decisao@sercomtel.com.br; 2Arysta Lifescience do Brasil, Rua Jundiai, 50, 9° andar, Sao
Paulo, SP.

A soja (Glycine max (L) Merrill) que hoje cultivamos é muito diferente dos seus ancestrais, que
eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa
leste da Asia (EMBRAPA, 2002). O sistema de producao de soja, no sul do Brasil exige um alto grau

de tecnificacao para garantir a sustentabilidade economica e ecolégica (REIS, 2002). Entre os principais fatores que limltam a obtencao de altos rendi-

mentos em soja estao as doencas que, em geral,
sao de dificil controle. As perdas anuais sao estimadas em cerca de 15% a 20%, entretanto, algumas doencas podem ocasionar perdas de quase
100%, individualmente (EMBRAPA, 2000). 0 objetivo desse experimento foi de avaliar a eficiéncia
agronémica do fungicida
EMINENT 125 EW

(Tetraconazole) visando 0 controle das doencas de
final de ciclo (Cercospora kikuchii e Septoria
glycines), na cultura da soja (Glycine max L.), através de aplicacao foliar.
O experimento foi conduzido no municipio de
lbipora - PR, no periodo de outubro de 2.004 a fevereiro de 2005, na variedade M-Soy 5942, em sistema de plantio direto. Adotou-se delineamento experimental de blocos ao acaso com seis (06) tratamentos e quatro (4) repeticﬁes, cada parcela ocupando
uma area de 12,0 m2. Os fungicidas utilizados como tratamentos estao apresen-

tados na Tabela 1. Para 0 controle das
doencas foram efetuadas duas (2) aplicac6es de fungicidas, com intervalo de
20 dias (Estadio R2 e R 5.1. da escala
adaptada de Ritchie et all, 1982).
A eficiéncia dos fungicidas foi ba-

seada na percentagem visual de area
foliar infectada pelas doencas de final
de ciclo, aos vinte e seis (26) dias apos
a segunda aplicacao de fungicidas (es-

Em relacao a ocorréncia da DFC notou-se, aos
26 dias apos a 2° aplicacao, severidade de infeccao
de 16,81 % na area foliar da testemunha e de 1,69%
a 4,63%, da area foliar nos tratamentos fungicidas.
A eficiéncia de controle em relacao a testemunha
sem fungicida, variou de 72,49% a 89,96%.

Os tratamentos EMINENT 125 EW, aplicados nas
doses de 400 e 500 ml p.c.lha e os padr6es
DEROSAL 500 SC aplicado na dose de 500 ml p.c./
ha e FOLICUR 200 CE, aplicado na dose de 750 ml
p.c./ha, apresentaram resultados de eficiéncia de controle estatisticamente semelhantes entre si. Na segunda avaliacao, realizada quarenta (40) dias apos
a 2“ aplicacao, observou-se severidade de 44,69%
na area foliar na testemunha e de 4,63% a 10,38%
na area foliar nos tratamentos fungicidas. A eficiencia de controle em relacao a testemunha variou de
76,78% a 89,65%. O tratamento EMINENT 125
EW, aplicado na dose de 300 ml p.c.lha e o padrao
DEROSAL 500 SC aplicado na dose de 500 ml p.c./
ha, apresentaram resultados semelhantes entre si.

Os tratamentos EMINENT 125 EW, aplicados nas
doses de 400 e 500 ml p.c.lha e os padr6es
DEROSAL 500 SC aplicado na dose de 500 ml p.c./

ha e FOLICUR 200 CE, aplicado na dose de 750 ml

TABELA 1. Produtos utilizados no experimento de avaliacao

da eficiéncia agron6mica do fungicida EMINENT
125 EW, visando 0 controle das doencas de final
de ciclo (Cercospora kikuchii e Septoria glyci-

nes), na cultura da soja (cv. M-Soy 5942), através de aplicacao foliar. lbipora — PR, 2004/2005.
Trgamento

7 Nome comercial

Dosagem (g ou mllha)_

Nome comum

r.a

p.c.

1. Testemunha

Testemunha

2- Emlnenl 125 EW

Tetraconazol

apés a segunda aplicacao (estadio R7.1).

3. Eminent 125 EW

A desfolha foi avaliada aos 50 dias apos
a segunda aplicacao (estadio R8.2). Os
resultados foram submetidos a analise
de variancia e aplicado 0 Teste de Tukey

4- Eminent 125 EW
5. Derosal 500 SC
6. Folicur 200 CE

Carbendazim
Tebuconazol

0
37,5
50
62,5
250
150

0
300
400
500
500
750

tadlo R5.5) e aos quarenta <40) dias

para a comparacao das médias ao nivel
de 5,0% de probabilidade.

Tetraconazol
Tetraconazol

Obs.: EW = Emulsao oleo em agua
SC = Suspensao Concentrada
CE = Concentrado Emulsionavel
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p.c.lha apresentaram resultados e eficiéncia de controle estatisticamente semelhantes entre si.
Observando-se os resultados sobre a desfolha
notou-se, quando a testemunha apresentava indice
de 81,25%, que os tratamentos fungicidas testados e os padr6es apresentavam indices variando entre
52,50% e 60,0%.
Em relacao a producao (produtividade e peso de
1000 sementes), todos os tratamentos fungicidas
obtiveram produtividade melhor que a testemunha
sem controle das doencas de final de ciclo (Cercospora kikuchii e Septoria glycines) que variaram de
3.193,86 kg/ha a 3.404,29 kg/ha e peso de 1000
sementes variando entre 156,56 g e 156,81 g, cujos

resultados foram semelhantes entre si e melhores
que a testemunha, que apresentou uma produtividade de 2.986,41 Kg/ha e peso de 1000 sementes de
154,75 gramas. Com base nos resultados obtidos e
nas condic6es de realizacao do experimento, podese concluir que o fungicida EMINENT 125 EW (Tetraconazole), aplicado nas doses de 300, 400 e 500
ml p.c.lha, DEROSAL 500 SC aplicado na dose de
500 ml p.c.lha e FOLICUR 200 CE, aplicado na dose
de 750 ml p.c.lha, é eficiente no controle das doencas de final de ciclo (Cercospora kikuchii e Septoria
glycines), na cultura da soja, através de aplicacao foliar.
Nenhum sintoma de fitotoxicidade foi verificado com a aplicacao dos fungicidas testados.
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D20. Eficiencia de fungicidas no controle da
ferrugem asiatica da soja
ABUD, 8.‘; SOUZA, P.l.M.‘; MOREIRA, C.T.‘; GODOY, C.V.2; NUNES, J.3; MONTEIRO, P.M.F.O.“; PlMENTA, C.B.4. ‘Embrapa Cerrados, Cx. Postal 08223, CEP 73301-970, Planaltina, DF,
abud@cpac.embrapa.br; 2Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR; °Centro Tecnologico
para Pesquisas Agropecuarias, Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; 3Agéncia Rural, Cx. Postal
331, CEP 74610-60, Golania, GO.

A ferrugem asiatica da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, tem causado prejuizo as
lavouras de soja no Brasil. O principal dano ocasionado pela ferrugem asiatica da soja é a desfolha
precoce, que impede a completa formacao dos graos,
ocasionando severas perdas na produtividade
(Yorinori et al., 2002; Yorinori et al., 2004).

Devido a eficiente forma de disseminacao do
fungo pelo vento essa doenca foi identificada no
Brasil, no Parana, em maio de 2001 e rapidamente

se espalhou por todas as regi6es produtoras de soja
no Pais (Yorinori et al.; 2004).
A ferrugem asiatica da soja é uma doenca re-

cente e com limitada disponibilidade de informacoes
sobre as influéncias que as condicﬁes climaticas,

das distintas regi6es de cultivo da soja, podem exercer sobre a severidade da doenca (Yiorinori et al.,
2004). Por outro lado, sao muitos os fungicidas

registrados no MAPA, com recomendacao para 0
controle dessa doenca, além das recomendacoes de
dosagens e épocas de aplicacao dos produtos.
Com o objetivo de avaliar a eficiéncia de
fungicidas no controle da ferrugem asiatica da soja, foi
instalado um experimento,

na safra 2004/2005, na
Embrapa Cerrados, em
Planaltina, DF (Latitude
15°31 '53", altitude 1000 m
e classe de solo LE). O clima

TABELA 1. Tratamentos, fungicida e dose do produto comercial utilizado na aplicacao em R2 e R5.1.
----2-eff.

Tratamgto

2- Folicur

predominante é de 2 esta-

3-Pri0riXtra1
4. Opus
5, Eminent

com temperatura de 25°C a
30°C, no periodo de setembro a abril e outra seca com

6_ Riv,-,,|
7_ Domark
8_ Artea

umidade relativa em torno de

9

(20°C a 23°C) no periodo de

maio a agosto.
Foi utilizada a cultivar de
soja de ciclo tardio BRS Pétala, inoculada e semeada
sob espacamento de 0,50 m
e populacao de 14 plantas

I

I.

_

-

-1

Fungrcrdas e dose do produto comerc|al(l. ha )

1. Testemunha

c6es, sendo uma chuvosa(1400 a 1800 mmlano),

40% e temperatura amena

por metro linear. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com 14 tratamentos e 4
repeticoes, sendo cada repeticao constituida por
parcelas de 6 linhas de 5 m de comprimento (15 m2
de area total). Para a colheita e avaliacao da produtividade, foram colhidas 4 linhas centrais, eliminando-se 0,50 m de bordadura em cada extremidade (8
m2 de area dtil). Os fungicidas foram aplicados na
floracao (R2) e reaplicados no inicio da granacao
(R5.1), com pulverizador costal pressurizado com
CO2 a 30 lbf/polz, utilizando-se bico leque 170-UF02 e com 200 L.ha-1 de volume de calda. Os produtos testados e as respectivas doses do produto comercial (l.ha") estao relacionados na Tabela 1.
Para todos os tratamentos, em cada repeticao,
foram avaliados 4 pontos nas linhas centrais de cada
parcela, estimando-se a severidade da ferrugem asiatica no terco inferior, médio e superior, sendo a
média desses valores utilizada para a estimativa da
severidade da doenca na parcela, como base na escala dlagramatica de Canterl (2003). As avaliacoes
de severidade foram feitas no estadios R5, R6 e R7.

. Punch

10.
11.
12.
13.
14.

Alert
Charisma
Celeiro
Nativoz
Rubigan

tebuconazole
azoxystrobin +ciproconazole
epoxiconazole

50
30
40

tetraconazole

40

tebuconazole
tetraconazole
ciproconazole + propiconazole
flusilazole +carbendazin
flusilazole +carbendazin
flusilazole +famaxadone
flutriafol+tiofanato metilico
trifloxystrobin +tebuconazole
fenarimol

50
50
30
40
60
70
60
50
50

‘ Adicionar Nimbus 0.5%
2 Adicionar oleo metllado de soja 0.5%
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A produtividade foi calculada convertendo-se o ren-

T2

dimento de graos de cada parcela para kg.ha“, a

3UD_U
T1 _---—*"

13% de umidade. Foi calculado também, 0 peso de
100 sementes de cada parcela e corrigido para 13

T14 --;f'

% de umidade.
Apos a analise dos dados, verificou-se que houve diferenca estatistica quanto a produtividade de
todos os tratamentos em relacao a testemunha.
Quando se compararam as médias pelo teste de tukey

T8 ...

a 5 % de probabilidade as melhores produtividades

T11 »--

'“"-—-__ T10

X9“
.

\\

'

T12

p0__‘____-ll

'-~.-3’

_

.- T13

H--h'“""--._ ___‘\\X __// ____.-_-"'"'

- .3-0:1

foram obtidas pelos tratamentos: T2 tebuconazole
(50pc.ha"), T10 flusilazole + carbendazin (60pc.ha'
‘), T12 flutriafol + tiofanato metilico (60pc.ha“),
T13 trifloxystrobin + tebuconazole (50pc.ha“), T3
azoxystrobin + ciproconazole (30pc.ha"). A diferenca de produtividade entre o melhor tratamento
(T2) e a testemunha foi equivalente a 1552 kg.ha".

__

-. /"' __./' N., """~~—- _
1/ -\_Hf -.\

\
T5 ’

.

1

_\

~-~.--__,./~
\
T3“ -__,__

- T3

/.. T7

/
I/,3 ’4
T6

Figura 1. Eficiencia de fungicidas no controle da ferrugem
asiatica da soja . Embrapa Cerrados. Safra 2004/
2005.

TABELA 2. Produtividade da Cultivar BRS Pétala,
no ensaio de protocolo de fungicidas

para 0 controle de ferrugem asiatica,
Embrapa Cerrados, Planaltina, DF.
Safra 2004/2005.
if

Tratamento
i

Produto
.
comercial

2
10
12

Folicur
Alert
Celeiro/ImpDuo

13

Nativo

3
7

Q-i

—‘-P(1)—\O'l(O 3-P

Priori Xtra
Domark
Opus

Producao
(kg/ha)
2940a

2793ab
2697abc
2641abcd
2639abcd
2574 bcd

CANTERI, M.G. & GODOY,C.V..Escala diagramatica
da ferrugem da soja (Phakospsora pachyrhizi). Resumos... Araras, SP. 2003. Vol1. p.32.

YORINORI, J.T.; KIIHL, R.A.S.; ARIAS, C.A.A.;
ALMEIDA, L.A.; YORINORI, M.A.; GODOY, C.V.;
Reacao de cultivares de soja a ferugem “asiatica
(Phakospsora pachyrhizi), In: REUNIAO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIAO CENTRAL D0 BRASIL,
24., 2002, Sao Pedro, SP. Resumos... Londrina:
Embrapa Soja, 2002. p.149 (Embrapa Soja. Docu-

mento, 185).

Rival
Punch

2499 bcd
2499 bcd
2491 bcd

YORINORI, J.T.; NUNES JUNIOR, J.; GODOY, C.V.;

Eminent
Charisma
Artea
Rubigan
Testemunha

2464 bcd
2386 cd
2382 cd
2327
c
1388
e

ca" no Brasil, safra 2003/2004. In: REUNIAO DE
PESQUISA DE SOJA DA REGIAO CENTRAL DO
BRASIL, 26., 2004, Ribeirao Preto, SP. Resumos...
Londrina: Embrapa Soja, 2004. p.134-135. (Embrapa
Soja. Documento, 234).

5,72

YORINORI, J.T.; NUNES JUNIOR, J.; LAZZAROTTO,
J.J.. Ferrugem "asiatica" da soja no Brasil: evolucao, importancia econﬁmica e controle. Londrina:

CV %

Médias seguidas de mesma Ietra nao diferem estatisticamente,
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

As produtividades (kg.ha") obtidos por tratamentos, em ordem decrescente, no ensaio estao
representados na Figura 1.

Nao foram observados efeitos fitotoxicos para
qualquer um dos tratamentos fungicidas

cultura da soja.

Referéncias bibliograficas

sobre a

LAZZAROTTO, J.J.. Situacao da ferrugem "asiati-

Embrapa Soja, 2004. p.13-16. (Embrapa Soja. Documento, 247).
YORINORI, J.T.; GODOY, C.V.; MOREL PAIVA, W.;
FREDERICK, R.D.; COSTAMILAN, L.M.;
BERTAGNOLLI, P.F. NUNES JUNIOR, J.. Evolucao
da ferrugem da soja (Phak0sps0ra pachyrhizi) no
Brasil, de 2001 a 2003. Fitopatologia brasileira, v.
28, p.S210, 2003. Suplemento.
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D21. Tratamento de sementes de soja com fungicidas visando o
controle da ferrugem asiatica
FURLAN, S.H.‘; SCALLOPI, E.A.G.‘; SCHERB, C.T.2. ‘lnstituto Biologico, Cx. Postal 70, CEP 13001-970,

Campinas, SP, silvania@biologico.sp.gov.br; 2Bayer CropScience, Cx. Postal 921, Paulinia, SP,
christian.scherb@bayercropscience.com

Na atualidade, a ferrugem asiatica da soja é uma

das doencas que mais preocupa produtores rurais,
técnicos e pesquisadores. A doenca foi detectada,
causando perdas, no final da safra de 2001/02 no

Paraguai e no Brasil. Primeiramente, a doenca limitou-se ao estado do Parana e, posteriormente, foi
observada em Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goias.

Na safra 2002/03 foi encontrada nos estados do
Parana, Mato Grosso, Sao Paulo, Rio Grande do Sul,
Goias e espalhou-se até o Maranhao (Yorinori, 2005).
As perdas causadas podem ser influenciadas em
funcao do ambiente e do controle quimico utilizado.
Segundo Yorinori (2002), perdas de até 23% foram
observadas em areas cultivadas com a cultivar
BRS153 e nao tratadas com fungicidas. Analisando
outra cultivar BRS154, as perdas em areas nao tra-

tadas com fungicidas foram superiores a 48%.
Por ser uma doenca que, na safra de 2001/02,
surgiu em plantios tardios, 0 seu manejo envolve
variastaticas de controle como: plantio de cultivares precoces e na época correta, evitando-se plantios tardios. O uso de cultivares com resistencia total
ou parcial é a medida mais eficaz e economica que 0

produtor pode adotar, porém atualmente nao existem registros de cultivares resistentes.
O controle quimico em puIveriza<;6es é
comprovadamente eficaz quando sao utilizados
fungicidas eficientes e recomendados, como os do

grupo dos triazois, das estrobilurinas ou mistura de
ambos. Dependendo do estadio em que surgiu a
doenca, mais de uma aplicacao pode ser necessaria

Este trabalho objetivou avaliar 0 efeito e 0 residual do tratamento de sementes de soja com
fungicidas visando o controle da ferrugem asiatica e
o seu efeito na emergéncia e nodulacao das sementes com Bradyrhizobium.

Amostras de sementes da cv. CD-201 foram
tratadas com o fungicida fluquinconazole (167 gl
litro) em trés doses, comparado com difenoconazole

(150 g/litro), além do tratamento com 0 fungicida
tebuconazole a 0,5 L p.c./ha, em pulverizacao com
volume de aplicacao de 200 Llha (aos 48 dias da
semeadura no inicio da ocorréncia da doenca) por
ser um dos tratamentos padroes recomendados no

controle da doenca (Tabela 1).
TABELA 1. Tratamentos das sementes de soja
com fungicidas e suas respectivas

doses.
Nome técnico
__
1-testemunha
2-fluquinconazole
3-fluquinconazole
4-fluquinconazole
5-difenoconazole
6-tebuconazole*

Nome
7 comercial

Dose i.a./
120 kg sf:-am.

—
Atento
Atento
Atento
Spectro
Folicur 200 CE

—
25
50
75
30
-

* pulverizacao (0,5 L p.c. / ha)

Apos o tratamento quimico, parte das sementes foi inoculada com Bradhyrhizobium (Master Fix
a 220 mL/50 Kg sementes) para verificar 0 efeito

(Silva, 2005), uma vez que a grande maioria dos

dos fungicidas na nodulacao.

fungicidas apresenta efeito residual variando em
média de 14 a 20 dias, o que pode variar em funcao
da pressao de inoculo.
O tratamento de sementes com fungicidas parece ser outra alternativa importante no manejo da
doenca, evitando a entrada precoce da doenca, por
proteger a planta nos estadios iniciais da cultura.
Apesar de alguns relatos conflitantes sobre os
possiveis efeitos prejudiciais dos fungicidas na
nodulacao das sementes de soja por bactérias
fixadoras do nitrogénio (Bradyrhizob/umjaponicum),
os resultados de campo mostram que em solos sem
cultivo prévio de soja, nao ocorre efeito adverso a
bactéria (Henning et al., 1994; Goulart, 1998).

Logo em seguida as sementes foram semeadas
em parcelas experimentais no campo, e em vasos
colocados em estufa com alta pressao da doenca. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso

com 4 repeticoes.
No campo, foram avaliadas a emergencia aos 9
e 14 dias apos a semeadura, a incidéncia da doenca

aos 41apc'>s a semeadura (DAS), e a severidade da
doenoa aos 49, 60 e 68 DAS.
Na estufa, foram avaliadas a porcentagem de
severidade da doenca aos 18, 22,40 e 61 DAS e a
nodulacao das plantas através do peso seco dos

nodulos retirados das raizes aos 62 DAS.
Os resultados foram analisados estatisticamen-
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te e as médias comparadas pelo

teste de Tukey a 5 %.
No campo, observou-se um
pequeno atraso de dois dias na
emergencia das plantas cujas se-

TABELA 2. Emergéncia (nﬁmero) de plantas, porcentagem de incidéncia e de severidade da ferrugem asiatica, em condicﬁes de campo.
Trat.

Emergéncia
9 DAS

14 DAS

lncid.

Severidade

41 DAS

49 DAS eoplxs as DAS

_

mentes foram tratadas em relaoao as plantas de sementes nao
754 a
849 a
19 a
22,0 a
33,3 a 42,5 a
tratadas. A tabela 2 mostra o
730 ab 798 b
2 b
10,5 b
13,0 c 27,5 b
numero médio de plantas nos di732 ab 794 b
3,5 b
3,8 c
6,5 d
9,5 c
ferentes tratamentos e a % de
718 b 778 bc
3,5 b
3,9 c
5,8 de 9,0 c
665 c
743 c
16 a
14,5 b
18,3 b 36,3 a
emergencia.
U1-I>0J|\J—\
6
748
a
789
b
15,5
a
15,0
b
1,8 e
3,0 c
Considerando-se a emergencia da testemunha como 100 %, _cv %
1,6
2,1
*19,2 f W1*7*,iaWW13,7j 73,5
0 tratamento com Atento nas trés
doses crescentes apresentaram DAS= dias apos a semeadura
emergencia de 96,9 %, 97,1 %
e 95,3%, respectivamente, aos TABELA 3. Porcentagem de severidade da ferrugem asiatica e peso
seco (g) dos nédulos de Bradhyrhizobium, em condicoes
9 DAS, enquanto Spectro aprede
estufa.
sentou 88,3 % e Folicur 99,2 %.
Aos 14 DAS, os tratamentos, na
__ _ _
_ %_Severi_dade - DAS _
Peso de nodlllos
Trat.
mesma ordem, apresentaram 94
%; 93,6 %; 91,6 %; 87,6 e 92,9
% de emergéncia (Tabela 2).
6,3a
0,30 a
30,2 a
36,4 a
54,4 a
0b
0,35 a
Oc
0,2 b
3,5 b
A incidéncia da ferrugem asiOb
0,29 a
0c
0,2 b
3,3 b
atica no campo alcancou 19 % nas
Ob
0,35 a
0c
0,1 b
1,6 b
plantas nao tratadas, sendo su0
1
P
O0
|
\
)
—
\
3,7a
0,33 a
14,0
b
29,5
a
48,3
a
perior aos tratamentos com Aten6
6,2a
0,22 a
29,7
a
0,1
b
0
b
to nas trés doses, variando entre
49,6 Wssg,*aW 33,5 f 28,5
26,4
2,0 a 3,5 %, e equivalentes aos
demais tratamentos (Tabela 2).
DAS = dias apos a semeadura
A severidade da doenca foi
inferior em todos os tratamentos,
nas trés épocas de avaliacao, com excecao de Referéncias bibliograficas
Spectro na ultima avaliacao (68 DAS) que se iguaIou a testemunha (Tabela 2), mostrando um bom GOULART, A.C.P. Tratamento de sementes de soja
periodo residual do tratamento das sementes com o com fungicidas: recomendacoes técnicas. Embrapa,
CPAO, 1998. Circular Técnica, 8. 32p.
fungicida Atento.
Na estufa, a severidade da ferrugem asiatica HENNING, A.A.; CASTELAN, A.J.; KRZYZANOWSKI,
alcancou porcentagens elevadas nas plantas nao tra- F.C.; FRANCA NETO, J.B.; COSTA, N.P. Tratamentadas. O tratamento das sementes com Atento, nas to e inoculacao de sementes de soja. Londrina: Emtres doses, reduziu consideravelmente a doenca nas brapa-cNPSo, 1994. 6 p. Comunicado Técnico, 54.
plantas até 61 dias da emergéncia, nao havendo diSILVA, L.H.C.P. CAMPOS, H.D.; SILVA, J.R.C.;
ferencas entre elas. Em todas as doses a eficiéncia
RIBEIRO, G.C.; NEVES, D.L. Ferrugem asiatica em
foi superior ao Spectro e igualou-se ao Folicur apliGoias: controle quimico e hospedeiros alternativos.
cado na parte aérea a partir dos 22 DAS (Tabela 3).
In: WORKSHOP BRASIELIRO SOBRE A FERRUGEM
Nao houve variacao do peso seco dos nodulos
ASIATICA, 1, Uberlandia, 2005, p. 135-180.

18 DAS 22 D/-\.$. .3101-\§. 3.1048

62.1148...

CV?/-..

entre os tratamentos, mostrando nao haver efeito

negativo do tratamento das sementes com os
fungicidas Atento e Spectro nas doses testadas (Tabela 3).

O tratamento de sementes com fluquinconazole
(Atento) mostrou-se ser uma ferramenta um no manejo da ferrugem asiatica, reduzindo o potencial de
inoculo inicial, conferindo uma protecao as plantas
por um periodo de cerca de 70 DAS.

YORINORI, T. Ferrugem asiatica da soja (Phakopsora
pachyrhiz/): ocorréncia no Brasil e estratégias de
manejo. Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil, XXIV, Londrina, 2002, p. 37-83.

YORINORI, T. A ferrugem asiatica da soja no continente
americano: evolucao, importancia economica e estratégias de controle. In: WORKSHOP BRASIELIRO SOBRE A
FERRUGEM ASIATICA, 1, Uberlandia, 2005, p. 21-37.
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D22. Avaliacao da eficiéncia de fungicidas para 0 controle da
ferrugem asiatica da soja em Paulinia, SP
OLIVEIRA, S.H.F. DE; SCALOPPI, E.A.G.. ‘lnstituto Biologico, Cx. Postal 70, CEP 13001-970, Campinas,
SP, silvania@biologico.sp.gov.br

As avaliacées ocorreram em 17/O2 (R4), 28/02
(R5.1) e 11/03 (R5.5), com base na severidade da
doenca nas plantas da area Util da parcela, subdividindo as mesmas em trés partes (topo, meio e base),
sendo calculada a severidade média da parcela. Também foi avaliada a porcentagem de desfolha no dia
danos de 30 a 75% (Yorinori, 2002).
Considerando-se a ameaca que representa a fer- 23/03 (R7). A severidade foi atribuida com base em
rugem asiatica da soja, realizou-se o trabalho com 0 uma escala dlagramatica variando de 0,6 a 78,5%
objetivo de se estudar o efeito de varios fungicidas de area foliar afetada (Godoy et al., 2005).
A colheita de todas a plantas da parcela foi reano controle dessa doenca em condicoes de campo,
lizada em 22/04/05, sendo calculada a producao por
sob condic6es naturals de incidéncia da doenca.
O ensaio foi instalado no municipio de Paulinia, hectare e obtido 0 peso de 1000 graos.
Foram feitas analises de variancia dos dados e
SP, na safra 2004/05, no periodo de dezembro a
as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a
abril, com a cultivar BRS 133.
O delineamento estatistico foi em blocos 5% de probabilidade utilizando-se o programa SASM.
casualizados com 14 tratamentos (Tabela 1), repe- Os dados foram transformados em,/E.
tidos em 4 blocos. Cada parcela foi constituida de 4
Pelos resultados obtidos observa-se que todos
linhas de 6,00 m, espacadas de 0,55 m entre si, os produtos foram eficientes no controle da ferruperfazendo um total de 13,2m2. Como area Util da gem nas tres avaliacoes realizadas (R4, R5.1 e R5.5)
parcela para avaliar a severidade foram considera- diferindo estatisticamente da testemunha. Somente
das as duas linhas centrais.
o fungicida Rubigan ficou em posicao inferior difeAs aplicacoes de fungicidas foram realizadas em rindo dos demais fungicidas que proporcionaram um
25/01 e 15/02/05 utilizando um pulverizador costal melhor controle (Tabela 2).
a pressao constante por ar comprimido de 2,7 bar,
Para avaliacao de desfolha, os tratamentos tivemunido com barra de 2,4 m com seis bicos leques ram 0 mesmo comportamento que para severidade
110:02 VS Teejet espaoados 40 cm, e consumo de (Tabela 3), onde todos apresentaram menor desfolha
calda de 300 L/ha.
que a testemunha. Entre os tratamentos fungicidas,
somente Rubigan foi inferior, apresentando maior porcentagem de desfolha.
TABELA 1. Tratamentos testados para 0 controle da ferrugem
Com relacao a produtividade, a
asiatica da soja. Paulinia, SP, safra 2004/2005.
testemunha apresentou 0 menor valor

A ferrugem asiatica da soja, causada por
Phakopsora pachyrhizi é uma das doencas mais
destrutivas e a que causa maiores danos na cultura
(Reis, 2004). Tem sido relatada causando danos em
diversas regioes do mundo e no Brasil sao citados

W Tratamentos

lngretiiente Ativo

_

Alert

flusilazole +carbendazin

Artea

cyproconazole + propiconazole
flutriafol +tiofanato metilico
flusilazole +famoxadone
tetraconazole
tetraconazole

Celeiro/Imp Duo
Charisma

Domark
Eminent
Foﬁcur

Nativoz
Opus
Priori Xtra‘
Punch
Rival
Rubigan
Testemunha

tebuconazole
trifloxystrobin + tebuconazole
epoxiconazole
azoxystrobin + cyproconazole
flusilazole + carbendazin

tebuconazole
fenarimol

;Adicionado Nimbus 0.5% vlv

-

Adrcronado Oleo metllado de soja 0,5% (Lanzar)

Dose p.c/ha P
0,60
0,30
0,60
0,70
0,50
0,40
0,50
0,50
0,40
0,30
0,40
0,50

0,5O
‘
K7

com 2520 Kg/ha, porém nao diferiu
estatisticamente dos tratamentos com
Rubigan, Domark e Nativo que apre-

sentaram, respectivamente, valores de
2563 Kg/ha, 2775 Kg/ha e 2848 Kgl
ha. Os demais tratamentos tiveram uma
produtividade superior variando entre
2933 Kg/ha e 3335 Kg/ha (Tabela 3).
Na avaliacao do peso de 1000
graos (Tabela 3), os resultados variaram entre 112,1 g a 131,9 g. Nao

houve diferencas estatisticas entre os
tratamentos testados, embora a maioria dos tratamentos fungicidas mostraram uma tendéncia de maior peso
das sementes, a exemplo do Nativo
(131,9 g) e Priori Xtra (130,2 g).
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Pelos resultados obtidos neste trabalho, na safra 2004/2005, em Paulinia-SP, pode-se concluir que:
todos os fungicidas testados, com excecao do
Rubigan, apresentaram controle eficiente da severidade da ferrugem asiatica e reducao da desfolha
17/02
28/O2
11/O3
provocada pela doenca. Os fungicidas Alert, Artea,
Tratamentos
R 4
R 5.1
R 5.5
Celeiro, Charisma, Eminent, Folicur, Opus, Priori Xtra,
Punch e Rival proporcionaram maior produtividade
Alert
3,00 a
9,75 a
5,75 a
que
a testemunha e que os tratamentos com Rubigan,
Artea
3,50 a
4,00 a
6,75 a
Celeiro
4,00 a
4,00 a
6,50 a
Nativo e Domark. Todos os tratamentos testados
Charisma
4,25 a
5,25 a
8,00 a
foram estatisticamente iguais quanto ao peso de
Domark
3,00 a
4,25 a
8,25 a
1000 graos, porém a maioria mostrou tendéncia de
Eminent
3,75 a
4,25 a
7,25 a
ganho em relacao a testemunha.
Foﬁcur
3,75 a
4,00 a
5,75 a
Muitos trabalhos desenvolvidos em condicoes
Nativo
3,00 a
3,75 a
5,25 a
de campo de diversas regi6es brasileiras tém deOpus
3,00 a
4,25 a
7,75 a
monstrado a eficiéncia de fungicidas e um corresPriori Xtra
3,75 a
5,00 a
6,25 a
pondente ganho de rendimento pelo uso de fungicidas
Punch
3,00 a
6,75 a
10,75 a
visando
0 controle da ferrugem asiatica (EMBRAPA
Rival
4,00 a
5,75 a
13,00 a
SOJA,
2005),
estando em conformidade com o preRubigan
1 1,00 b
15,00 b
45,00 b
sente
trabalho
em que os ganhos alcancaram até
Testemunha
21,25 c
29,50 c
68,25 c
32,3 % resultante de uma reducao significativa na
C.V. (%)
10,37
15,54
15,89
severidade da doenca e na desfolha das plantas.
Por outro lado, a ausencia de significancia entre os tratamentos quanto ao
TABELA 3. Efeito dos fungicidas na desfolha (%), produtipeso das sementes vista no presente travidade (kg/ha) e peso de 1000 graos (g) de
balho, nem sempre tem sido observada na
soja. Paulinia, SP, safra 2004/2005.
Iiteratura (EMBRAPA SOJA, 2005).
Efeito dos fungicidas na severidade

TABELA 2.

da ferrugem asiatica da soja em trés
avaliaciies.
Paulinia,
SP,
safra
2004/2005.

Tratamentos
_

Desfolha Produtividade Peso de1000
(%)
(kg/ha)
graos (g)
253l03l05;_ 22/04/05
723/04/05

Alert
Artea
Celeiro/Imp. Duo
Charisma
Domark
Eminent
Folicur
Nativo
Opus
Priori Xtra
Punch
Rival
Rubigan
Testemunha

6,0 c
20,5 b
77,0 a

2563 b
2520 b

118,5a
124,8a
121,5a
116,9a
131,9a
112,1 a
130,2a
123,6a
122,0a
121,5a
114,2a

C-\./.(%)

1/7 I66

4,32

3,46

g

8,8 c
8,8 c
6,5
8,8
7,3
8,3
7,5

c
c
c
c
c

6,8 c
10,0 c
7,5 c

10,3 c

3013 a
2968 a
3084 a
2933 a
2775 b
3222 a
3300 a
2848 b
2928 a
3236 a
3335 a
3011 a

120,1 a
121,2a
124,5a

Médias seguidas de mesma Ietra nas colunas, nao diferem entre si pelo teste
Scott-Knott, a 5% de signiﬁcancia (transformacao J} )

<><><><><>
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D23. Desempenho de sistemas de aplicacao terrestre para
controle de ferrugem da soja

ANTUNIASSI, U.R.‘; BONELLI, M.A.P.O.2; CAMARGO, T.V.3; SIOUERI, Ff‘. ‘FCA/UNESP, Cx. Postal 237,
CEP18603-970, Botucatu, SP, ulisses@fca.unesp.br; 2Mestranda FCA/UNESP; °Consultor, Rondonépolis,
MT; “Fundacao MT.

Atualmente, a ferrugem é uma doenca de grande
importancia na cultura da soja (Yorinori, 2004), sendo
uma das principals preocupacﬁes dos produtores apos
0 florescimento da cultura. Considerando-se o grau

de desenvolvimento vegetativo no momento das
aplicacoes, muitas vezes com total fechamento e
grande area foliar, as técnicas de aplicacao precisam oferecer a maxima capacidade de penetracao
na massa de folhas e melhor cobertura possivel,
mesmo para a aplicacao de fungicidas com caracteristicas de acao sistémica. Segundo Godoy & Canterl
(2004), 0 controle da ferrugem em aplicacées preventivas tem se mostrado mais eficiente. Por esta
razao, é grande a demanda por sistemas de aplicacao
eficientes e de alto rendimento operacional, visando
0 aproveitamento do momento mais adequado para
a aplicacao. Diversos autores tém estudado a influéncia das caracteristicas da tecnologia de aplicacao
no desempenho de fungicidas para soja. Como exemplo, Antuniassi et al. (2004) obtiveram resultados
de melhor cobertura das folhas em aplicacoes com
gotas muito finas, quando comparadas a gotas mui-

to grossas produzidas por pontas de inducao de ar.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de diferentes sistemas de aplicacao terrestre no

parcelas experimentais, de acordo com as técnicas

e condicoes descritas em cada tratamento (Tabela
1). As aplicac_:6es foram realizadas com pulverizado-

res autopropelidos nos seguintes sistemas: atomizador rotativo de discos Turbotrator a 25 Llha, a 14
km/h, com e sem a adicao de oleo na calda; sistema
eletrostatico ESP a 18 L/ha (sem oleo), nas velocidades de 16 e 22 km/h; sistema Twin Cap a 14 kml
h, com 2 pontas para gotas finas ou 1 para gotas
finas e 1 para gotas médias, ambos a 120 L/ha e

aplicacao padrao com pontas de jato conico a 120
L/ha. Nas aplica<;6es com adicao de oleo na calda
foi utilizado oleo de soja degomado (1,0 L/ha) e
emulsificante BR455 (0,03 L/ha).. 0 delineamento
foi em blocos, com parcelas subdivididas e 4 repeti-

coes, com areas tratadas (com fungicidas) e nao
tratadas (testemunhas) em cada parcela. Durante
as aplicacées a umidade relativa do ar variou entre

63,5 e 76,5%, com temperatura entre 26,6 e 31 ,8°C
e ventos entre 0,5 e 8,8 km/h.
Foram avaliados os seguintes fatores: severidade da ferrugem, produtividade da soja e residuos de

tebuconazole nas folhas de soja.
A analise dos residuos de tebuconazole obtidos
por cromatografia das folhas, apos o processo de

controle da ferrugem da soja no final do ciclo, em lavagem em agua, mostrou que as folhas dos tratacondicées de trabalho a campo. O ensaio foi realiza- mentos com oleo apresentaram maior concentracao
do em condicoes de controle curativo da ferrugem, do produto (0,419 mg/cm2), comparando-se com
visto que ja havia infeccao média de 1% as folhas as folhas dos tratamentos onde a calda nao continda parte superior e 18% nas folhas das partes mé- ha oleo (0,110 mg/cm2). Considerando-se que as
dia e inferior da cultura. O trabalho foi realizado em folhas foram lavadas em agua menos de 60 minutos
fevereiro/2005, na Fazenda Ponte de Pedra (Grupo apos a aplicacao, este resultado indica que a aplicaMaggi), Rondonopolis/MT. A area experimental ocu- cao com oleo induziu maior fixacao e/ou absorcao
pou um talhao Unico, de 24 ha, onde todos os tratos do tebuconazole nas folhas, na comparacao com as
culturais foram realizados de maneira uniforme. O aplicacoes sem oleo. Do ponto de vista pratico, este
controle da ferrugem foi realizado TABELA 1. Descricao dos tratamentos.
em 2 etapas, com
__.. —~
-. Gotas
a aplicacao da misTratamentos (kxzlh) ﬁ_7::]aL 7
7
Pontas 7
ASAE S572 Z

tura Orius 250 CE
+
Bendazol

At. Rot. c/oleo

.

(tebuconazole +
benzimidazol) na

At. Rot. s/éleo
ESP I5 km/I’)

dose de 0,3 + 0,3

E$P 22 km/I1

L p.c./ha. A segunda aplicacao foi realizada apenas nas

TWI" Cap F/M
Twin cap F/F
Cone
. .

15
15
16
23
19
20
16

25
25
18
18
120
120
120
_.

CBB Turbo Trator
CBB Turbo Trator
Teejet TX VK4
Teejet TX VK4
HyproTR 02 F 110eLD 02 F110
HyproTR02F110eTR02F110
Hypro HCX 04

Fina
Fina
Muito Fina
Muito Fina
Fina e média
Fina e Fina
Muito fina
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resultado indica que as aplicacﬁes com oleo podem
ser mais tolerantes a ocorréncia de chuva nos minutos iniciais apos a aplicaoao, visto que o produto é
absorvido de maneira mais rapida e fica mais aderi-

do as folhas, resistindo a lavagem. Entretanto, se

TABELA 4. Porcentagem de ferrugem 29 dias apés
0 tratamento, de acordo com a posicao
de amostragem nas plantas. Obs.: nesta avaliacao as plantas das testemunhas apresentaram desfolha de 100%.

nao ocorrerem chuvas no intervalo de até 2 horas

apos a aplicaoao esta vantagem pode se anular.

Tratamentos

Os resultados biolégicos a campo (Tabelas 2 e

5) mostraram que a ferrugem foi controlada de maneira satisfatéria na parte superior das plantas em
todos os tratamentos. Nas partes média e inferior
os resultados foram variaveis, com tendéncia de

controle inferior para os tratamentos com sistema
eletrostatico ESP e Twin Cap (gotas finas e médias)

29 dias apés 0 tratamento. Nao houve diferenca no
controle de ferrugem e produtividade na compara-

cao entre aplicacﬁes com e sem oleo na calda. A
produtividade da cultura (Tabela 5) apresentou re-

sultados similares para todos os tratamentos. Na
comparacao de médias pelo teste T, os tratamentos
ESP a 22 km/h e Twin Cap F/F nao diferiram da
testemunha, enquanto o ESP a 16 km/h apresentou

At. Rot. c/oleo

At. Rot. sléleo
ESP 16 km/h
ESP 22 km/h
Twin Cap F/M
Twin Cap F/F

Cone
Testemunha

29* DAT
Superior

14,8a
10,5a
13,9a
11,9a

17,8a
14,8a
13,4a
—

posicao de amostragem nas plantas.

Tratamentos

*- —Supeijor

At. Rot. c/éleo

8,1 b

At. Rot. s/oleo
ESP 16 km/h
ESP 22 kmlh
Twin Cap F/M
Twin Cap F/F
Cone
Testemunha

7,0 b
7,4 b
4,8 b
8,6 b
11,9 b
6,9 b
27,9a

12 DAT

* ta"
ff Media/Inferior
30,6 c
33,3 bc
36,5abc
41,5ab
33,9 bc
27,6
c
34,3 bc
45,1a

As médias seguidas de mesma Ietra (nas colunas) nao diferem
entre si pelo teste T ao nivel de 5% de probabilidade.

TABELA 3. Porcentagem de ferrugem 20 dias
apés o tratamento, de acordo com a
posicao de amostragem nas plantas.
Tratamentos
At. Rot. c/oleo
At. Rot. s/oleo
ESP 16 km/h
ESP 22 km/h
Twin Cap F/M
Twin Cap F/F
Cone
Testemunha

20 DAT
- —"
-—-Superior
Méd_ia/Inferior
9,5 bc
5,7
c
8,7 bc
8,5 bc
16,9 b
11,1 bc
12,8 bc
47,8a

41,3
c
38,2
c
46,9 bc
55,4ab
50,9 b
38,4 c
47,5 bc
61,7a

As médias seguidas de mesma Ietra (nas colunas) nao diferem
entre SI pelo teste T ao nivel de 5% de probabilidade.

Média/Inferior

33,0 b
29,7 b
47,0a
47,4a
38,0ab

37,2 b
31,9 b

As médias seguidas de mesma Ietra (nas colunas) nao diferem
entre si pelo teste T ao nivel de 5% de probabilidade.

TABELA 5. Produtividade da cultura de acordo
com os tratamentos.
Tratamentos

TABELA 2. Porcentagem de ferrugem 12 dias

apos 0 tratamento, de acordo com a

E

At. Rotativo, com oleo, 25 L/ha
At. Rotativo, sem oleo, 25 L/ha

Eletrostatico ESP, 16 km/h, 18 L/ha
Eletrostatico ESP, 22 km/h, 18 L/ha
Twin Cap Finas/Médias, 120 L/ha
Twin Cap Finas/Finas, 120 L/ha
Cone, 120 L/ha
Testemunha

Produtividade
(sclh_a)
47,23ab
47,15ab
51,57a
43,21 bc
45,79ab
41,30 bc
48,08ab
35,86

c

As médias seguidas de mesma Ietra (nas colunas) nao diferem
entre si pelo teste T ao nivel de 5% de probabilidade.

o melhor resultado de produtividade, nao diferindo
dos tratamentos com atomizador rotativo, Twin Cap
F/M e Cone.
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D24. Monitoramento climatologico e da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja na
regiao paulista do Médio Paranapanema
GAVA, F."2; MARTINS, F.M."3; RECO, P.C.‘; KANTHACK, R.A.D.‘; DUARTE, A.P.‘; AZEVEDO, M.H.
DE”; MOLTOCARO, R.C.R."3. ‘IAC/APTA Médio Paranapanema, Cx. Postal 263, CEP 19805-000, Assis,
SP, fgagr0@pop.com.br; 2Estagiari0 Fundap; 3Estagiario Fundag.

O Estado de Sao Paulo é o oitavo produtor nacional de soja, com area de 918.856 ha. O Médio
Paranapanema ocupa 1/4 da area estadual de plantio da leguminosa (IEA/APTA, 2004). A incidéncia
da ferrugem-asiatica-da-soja (Phakopsora pachyrhizi),
tem causado transtornos aos sojicultores da regiao,

pois 0 clima predominante favorece sua ocorréncia
e disseminacao.

O controle quimico do patogeno é a principal
pratica utilizada pelos agricultores, pois ainda nao
se tem cultivares com tolerancia suficiente. Devido
ao elevado custo das aplicacées e possiveis prejuizos causados ao ambiente pelas aplicacﬁes excessi-

vas de fungicidas, tem-se difundido a pratica do
monitoramento, avaliando-se a ocorréncia e severidade da doenca e das condicoes ambientais tais
como: temperatura, tempo de molhamento foliar e
precipitacao. O conjunto desses fatores sao critérios eficazes para a indicacao do momento adequado
para o controle racional da Doenca.
O presente trabalho objetivou 0 monitoramento
das condic6es climaticas regionais e a ocorréncia da
ferrugem da soja em lavouras representativas do
Médio Paranapanema, bem como clarificar e difundir essa pratica aos agricultores, a fim de minimizar
seus custos operacionais, frente ao risco de reducao da produtividade da cultura no Médio
Paranapanema.
inicialmente realizaram-se cursos de capacitacao
para técnicos e produtores regionais para identificacao da doenca, etiologia do patogeno, e fisiologia
da cultura da soja, com respectivas identificacées
dos estadios fenologicos. Foram treinados cerca de
200 agronomos da rede de assisténcia técnica oficiale privada, e também 150 produtores lideres rurais
do Médio Paranapanema.
Para a construcao dos graficos utilizou-se dados climatologicos da Estacao Meteorologica
Automatizada - EMA do IAC/Apta Médio
Paranapanema, enquanto que o periodo de
molhamento das folhas da soja foi obtido através de
contato direto do avaliador com as folhas da soja,
monitorando diariamente uma lavoura da variedade
IAC 18, cultivada nas proximidades da EMA entre
dezembro de 2004 a Fevereiro de 2005.
Monitorou-se, semanalmente, 9 Iocalidades de

ensaios regionais de soja coordenados pela Apta
Médio Paranapanema/IAC, distribuidas nos municipios de Assis, Candido Mota, Echapora Florinea, lepé,
Maracai (Sao José das Laranjeiras), Pedrinhas
Paulista, Palmital e Santa Cruz do Rio Pardo. Outras

20 lavouras foram também monitoradas através de
visitas técnicas e periodicas, onde se coletou amostras de folhas para analise laboratorial. Outras 194
propriedades foram diagnosticadas a presenca ou
nao do patégeno, analisadas através de triagem de
folhas com supostas les6es em condicoes de laboratorio no Biomavale e da Apta.
Utilizou-se a escala dlagramatica para avaliar a
intensidade da doenca no dossel das lavouras
monitoradas conforme Canterl e Godoy (2003).

Diagnosticado les6es pelo patogeno, analisouse o estadio fenologico e conseqiiente suscetibilidade
da cultura frente a severidade da doenca. As condicoes climaticas para os dias subseqtientes, a evoluoao da doenca na regiao e incidéncia de outras do-

encas, foram também parametros indicativos para o
controle da Ferrugem Asiatica. Considerou-se também a capacidade operacional do produtor e possibilidades economicas para determinar a real neces-

sidade do controle.
Os primeiros focos da doenca na regiao foram
observadas na primeira semana de Janeiro de 2005,
em funcao das condicc">es climaticas anteriores serem favoraveis a ocorréncia da doenca. Assim, observou-se que 0 tempo de molhamento foi superior
a 10 horas e a temperatura média préxima de 23°C
(Figura 1).
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FIG. 1. Horas de molhamento e temperaturas maximas e
minimas em Assis, SP. Dezembrol04.
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Apos a constatacao das lesoes, intensificou se
as vistas aos campos, com indicac6es aos produtores para monitorar com maior freqiiéncia as are-

as, pois a maioria dos cultivares de soja da regiao
encontrava-se no estadio reprodutivo R1 e R2. Com
o monitoramento da doenca, pode-se observar que
a intensidade das infeccoes encontravam-se entre
7 e 18%. Porém a doenca nao evoluiu do ter<_:o
inferior do dossel para os tercos superiores até o
final do periodo de janeiro, devido as chuvas freqiientes e 0 molhamento diario médio de 19h e
40min, possibilltando protelar 0 controle por
fungicidas (Figura 2).
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FIG. 2. Horas de molhamento e temperaturas maximas e
minimas em Assis, SP. Janeiro/05.

Em varias lavouras comerciais monitoradas no
Médio Paranapanema, nao foi necessario o controle
da doenca por fungicidas, pois apesar da severidade
da doenca no dossel apresentar-se superior a 42%,
a cultura encontrava-se em estadio avancado (R5.5/
R6), sendo semeada em outubro e o cultivar de ciclo precoce.
Apesar de constatada inumeras pﬁstulas viaveis
nas folhas, observou-se nessas o verde intenso, indicando plena atividade fotossintética, possibilitando a finalizacao do ciclo.
Nao se observou perdas significativas na produtividade causada pela doenca nas areas monitoradas,
com produtividade média de 2.800 kg ha“.
Nos locais sem o monitoramento proposto, diagnosticou-se apIicac6es desnecessarias de fungicidas. Destacando-se as apIicac6es inadequadas e realizadas antes do término do periodo residual dos
produtos; aplicac6es feitas por falta de diagnéstico
preciso da doenca; utilizacao inadequada de fungicidas para o controle da doenca, bem como as aplicac6es nos estadios finais de maturaoao fisiologica.
Constatou-se a fitotoxicidade especifica de alguns fungicidas em determinadas cultivares. Estudos para adequar as doses e a melhoria da qualidade
nas pulverizacﬁes sao prementes.
lndica-se ainda para estudos futuros, a verificacao da viabilidade economica de areas monitoradas
frente as areas sem monitoramento.

Embora no més de fevereiro a pluviometria em
Assis ter sido baixa 20,6mm, observou-se que 0

periodo de molhamento minimo no dossel foi de
8h, contribuindo para a média superior a 12h (Figura 3)
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D25. Evolucao da ocorréncia de Rotylenchulus reniformis em
Mato Grosso do Sul, durante o quinquénio 2001/2005
ASMUS, G.L.. Embrapa Agropecuaria Oeste, Cx. Postal 661, CEP 79804-970, Dourados, MS,
asmus@cpao.embrapa.br.

160 -

O nematéide reniforme Rotylenchulus reniformis

Linford & Oliveira, 1940 é um importante patogeno
de um grande l’1UIT'I8fO de culturas em regioes de
clima tropical e subtropical (Robinson et al., 1997).
Em Mato Grosso do Sul, R. reniformis tem sido

140
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\freqtientemente associado a danos em soja e algom4...\ -cpos
'
doeiro (Asmus et al., 2003). Lavouras de soja culti- Amost 0‘:(DOO
Mun
0
vadas em solos infestados caracterizam-se pela ex§
Q
40
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Q
pressiva desuniformidade, com extensas areas de
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plantas subdesenvolvidas que, assemelham-se a pro__-O‘
I
0,
I‘
i.
|.
__|.i,_
.0
blemas de deficiéncia mineral ou de compactacao
2001
2002
2003
2004
2005
do solo. No Estado, ja foram relatadas perdas em
Ano
soja causadas por esse nematoide da ordem de 32%.
E possivel que a auséncia de um quadro sintoma- FIG. 1. Evolucao no numero de amostras analisadas e de
municipios com ocorréncia do nematoide
tologico tipico, sem sintomas aparentes nas raizes,
Rotylenchulus reniformis em Mato Grosso do Sul,
tenha contribuido para que os problemas causados
no periodo de 2001 a 2005.
pelo nematoide tenham sido menosprezados e atribuidos a etiologias diversas. A prevaléncia da ocorréncia de danos em areas de boa fertilidade e em
As populacoes médias de R. reniformis enconsolos de textura argilosa pode ter contribuido para tradas nas amostras, por municipio, sao, em muitos
tal.
casos, suficientemente altas para justificar a ocorCom o objetivo de se conhecer a evolucao da réncia de danos a soja (Figura 2). De maneira geral,
ocorréncia de R. reniformis em Mato Grosso do Sul, as maiores densidades populacionais constatadas do
realizou-se um levantamento dos resultados das ana- nematoide coincidem com os municipios com
lises nematologicas realizadas pelo Laboratorio de prevaléncia de solos argilosos.
Nematologia da Embrapa Agropecuaria Oeste, duOs resultados evidenciam que o nematoide
rante os anos de 2001 a 2005. Durante o periodo, reniforme ja esta disseminado em praticamente toforam processadas 900 amostras de terra de lavou- das as importantes regioes de producao de graos do
ras com suspeita da ocorréncia de nematoides, oriun- Estado (Figura 3). Os municipios em que o nematoide
das de diversos municipios do Estado. As amostras ocorre em densidades populacionais superiores a
foram processadas pelo método de peneiramento 1000 nematoides/200cc de solo (Aral Moreira,
seguido de centrifugacao em solucao de sacarose Deodapolis, Dourados, Douradina, Maracaju e Rio
(Jenkins, 1964) e os nematoides quantificados atra- Brilhantel respondem por, aproximadamente, 29,1 %
vés de duas contagens de aliquotas de 1ml em ca- da area de producao de soja de Mato Grosso do Sul,
mara de Peters sob microscopio optico.
ou seja, 590.350 hectares.
No periodo avaliado, a analise dos resultados
Com base nos resultados conclui-se que, em
.§

I

~Q

I

I

J‘

‘u

evidencia um significativo aumento do nematoide,
tanto no nL'1mero de amostras quanto no numero de
municipios avaliados (Figura 1). A frequéncia média

de amostras com R. reniformis foi de 16,2%.
Em levantamento realizado nos anos agricolas
2001/02 e 2002/03 em 184 areas de cultivo de

algodoeiro de Mato Groso do Sul, R. reniformis es-

Mato Grosso do Sul, o nematoide reniforme consti-

tui-se, juntamente com o nematoide de cisto e o
nematoide das galhas, num dos principals problemas para a cultura da soja e, sendo assim, tornamse necessaries medidas especificas de pesquisa e
assisténcia técnica para o aprimoramento das técnicas de manejo das areas infestadas.

tava presente em 16,8 % das amostras analisadas

(Asmus, 2004). A auséncia de cultivares de algodoeiro resistentes ao nematoide se configura num
fator de risco para os sistemas de producao baseados na rotacao soja - algodoeiro.
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FIG. 3. Municlpios do Estado de Mato Groso do Sul com
ocorréncia do nematéide reniforme.
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FIG. 2. Densidades populacionais médias de Rotylenchulus
reniformis encontradas em amostras de solo de
diferentes municipios do Estado de Mato Grosso
do Sul.
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D26. Ferrugem asiatica da soja em cultivares de feijoeiro comum
NUNES JUNIOR, J.‘; CAMPOS, H.D.2; SARTORATO, A.3; DEL PELOSO, M.J.3; PASTOR-CORRALES,
M.A.“; PEREIRA, P.A.A.°; NUNES SOBRINHO, J.°; PIMENTA, C.B.°; CARREGAL, L.H.P.S.2. ‘Centro
Teonologico para Pesquisas Agropecuarias, Ltda., Cx. Postal 533, CEP 74001-970, Goiania, GO; 2Universidade Federal de Rio Verde, Rio Verde, GO; “Embrapa Arroz e Feijao, Santo Ant6nio de Goias, GO;
‘Research plant pathologist, USDA-ARS Vegetable Laboratory, Beltsville, MD, USA; 5Research plant
pathologist, USDA-ARS Vegetable Laboratory, Beltsville, MD, USA; GAGENCIARURAL, Goiania, GO.

lntroducao
A ferrugem asiatica da soja, cujo agente causal
é o fungo Phakopsora pachyrhizi, é muito recente
no Brasil. Foi introduzida em 2000/2001, através
de lavoura infectada no Paraguai. Na safra de 2002/
2003, esta doenca encontrava-se presente na quase totalidade da soja cultivada no Brasil. Na soja, a
doenca causa um rapido amarelecimento ou bronzeamento e queda prematura das folhas. No Brasil estas perdas ja atingiram 64%. Os sintomas da doenca podem ocorrer nos cotilédones, peciolos, vagens
e hastes, mas sao mais abundantes na face inferior
das folhas (CTPA, 2004; Embrapa, 2004). Nao se
conhece relato algum, na Iiteratura, sobre a ocorréncia deste patogeno na cultura do feijoeiro comum.

do patogeno. Foi utilizada a escala de avaliacao (%
area afetada) conforme demonstrado na Figura 1.
Nas avaliac6es o grau 00,8, por exemplo, foi
utilizado para indicar a presenca de apenas 8
pustulas/folha, o grau 0,3% para indicar a metade

de 0,6% e 0,1% como a metade de 0,3%.

. , _ -‘I
‘FIJI

1 . ‘.-1'6".
'.

.' _

0.6%

' _

J-|1'l.¢' "

2.0%

I-’.lII-‘H:
1-‘

-. -,. -.

fi.'7f*’..'_-"P
I
,, __ .

_ ‘

-I
rjc.3“;
.',-.._
g
l'u-. -\D4

P.‘

-.-J..1-, -

_

E.;.-;s_,'-r» _ '

Objetivo

_._\~_"_ '

._

~.=r-;;.

' _. . -‘J ‘.3

*1

42.".J'.Fn

75:5 "Fa

O objetivo do presente estudo foi o de conhecer
a ocorréncia da ferrugem asiatica da soja em cultivares de feijoeiro comum.

FIG. 1. Escala dlagramatica da ferrugem da soja (P.
pachyrhiz/) (Canteri e Godoy, 2003).

Material e métodos

Resultados e discussao

Os ensaios foram instalados na Embrapa Arroz
e Feijao, no Centro Tecnologico para Pesquisas Agropecuarias Ltda. (CTPA) e na Universidade de Rio
Verde. Em todos estes locais, o ensaio foi implantado ao lado ou muito proximo a cultura da soja. Cada
genotipo foi semeado em uma linha de 2,0 m, com
15 sementes/metro. Foram semeados 99 genotipos
entre Iinhagens e cultivares de feijoeiro comum (Tabela 1). Na Embrapa Arroz e Feijao e na Universidade de Rio Verde, foram realizadas apenas duas avaliac6es e, no Centro Tecnologico para Pesquisas
Agropecuarias Ltda., foram realizadas seis avalia<;6es iniciando-se com o periodo de florescimento
da cultura. Em cada avaliacao, foram retiradas ao
acaso, de cada genotipo, uma folha na parte inferior, uma na parte mediana e outra na parte superior.
Estas folhas foram transportadas para o Iaboratorio
onde, sob microscopio simples (Iupa), foram observadas para a presenoa ou nao de pustulas (urédio)

u

Entre as tres Iocalidades em que o experimento
foi conduzido, a maior severidade da ferrugem asiatica da soja no feijoeiro comum, foi obtida no Cen-

tro Tecnologico para Pesquisas Agropecuarias Ltda.,
Iocalizado em Goiania, GO, onde a cultura da soja
apresentou um indice médio de doenca (IMD) de 70%
de ferrugem. Na Universidade de Rio Verde, a soja

apresentou um IMD de 60%. Na Embrapa Arroz e
Feijao a ocorréncia da doenca foi tardia e com baixa
severidade, nao sendo observada na cultura do
feijoeiro comum. Dos 99 genotipos semeados, apenas 91 germinaram (Tabela 1) ou apresentaram um
namero de plantas suficientes para justificar a avaliacao. Deste total, 24 genétipos (26,37%) apresentaram resistencia completa (auséncia de sintomas)
a ferrugem asiatica da soja. Estes resultados, embora preliminares, indicam que o feijoeiro comum apresenta uma maior resisténcia a doenca quando comparada com a soja.
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TABELA 1. Indice de doenca de 91 cultivares de feijoeiro comum a ferrugem asiatica da soja.

‘Elsi; Z
10
246
480
1115
2150
3367
3387
4089
4108
4544
4660
4686
4856
4961
5417
5455
5484
5488
5493
5494
5520
5533
5597
5598
5604
5605
5606
5608
5609
5613
5614
5824
5887
5923
6134
6135
6141
6296
6530
6537
6538
6548
6760
6795
6850
6878

ldentifictgao

Z0 Z 0TPA‘_f§_SUR v2

0
0,6
0
0
0,6
0,6
00,7
0,6
0,6
00,2
0,6
0
0
0,3
0,6
00,7
00,8
00,2
0,6
0
0
0
0
00,2
BR 1 xooo
0,3
BR 2 GRANDE RIO
0,3
BR 8 IPANEMA
0,6
RICOMIG 1896
00,7
FORTUNA 1895
O
IAPAR 14
0
IAPAR 16
O
LR 720982 APORE
00,8
BZ3815-1 GOYTACAZES
0,6
CB720160DlAMANTEnegro
0,6
FT TARUMA
0,3
FT 84-292
0,6
WAF16—OURO BRANCO
7,0
PR 710315 - SAFIRA
00,7
CNF 0010
MINEIRO PRECOCE
HONDURAS 35
HF 465-63-1
EMP00086-EPABA 1
IPA 9
82 PVBZ 1820
A 247-RIO DOCE
A 285-RUDA
EMGOPA 201-A295
LM 202272
BR IPA 10
RUBI
IPA 8
ONIX
IPA 6
BARRIGA VERDE
MINUANO
84 VAN 196 PAMPA
AN512574-0-MACANUDO
AN512717-0-CORRENTE
BZ2231-7SAO JOSE
FT 120
EMPASC201-CHAPECO

FT 85-206
IAC CARIOCA 80
RAB 94 VERMELHO 2157
AN512722-0-PRINCESA
IPA 7
ESAL589CARlOCAMG
MA534620-NOVO JALO
PR923450-JALOPRECOCE

0
0

OOO

0
0,3
00,8

0,1
00,5
00,5
0
0,1
0
00,5
00,5
0
0

OO

L-°010101

o o§ o o o po po o o o
00,5
0
00,5
NG
NG
O

CNF
6911
6958
7050
7057
7131
7132
7133
7135
7137
7138
7382
7383
7384
7449
7522
7533
7552
7560
7606
7776
7800
7806
7813
7844
7845
7900
7903
7907
10015
10324
846
776

_1aqi31|ri;;(=5p_’
''
_

lot PA‘ |=EsuRv=:’ZA

A 774-ans MARFIM
FEB163—BRS TIMBO
ROXO 90
FE732007-XAMEGO
IAPAR 91
IAPAR 44-RAI 803
IAPAR 57
SC9029883-BAMBUI
FT85-75-PORTO REAL
FT 85-79
IAPAR 65
IPA 11-BRIGIDA

LR 720982-CPL53 PEROLA
IAC CARIOCA PYATA
AN 512575
H 3886-52
BRS VEREDA
BRS VALENTE
BRS RADIANTE
BRS GRAFITE
IAC UNA
BRS REQUINTE
BRS PONTAL
IAC AKITA
IAC ARUA
LP 93-56
TURMALINA
FT NOBRE
BRS MG TALISMA
IAPAR 72

MEXICO 809

GOLD GATE WAX
AURORA
BeIDak - RR -2
Be|DakMi-RMR-18
BelMiNeb-RMR-5
BelMiNeb-RMR-7
BelMiNeb - RMR - 8
Be|Neb - RR -1
CNC
Early Gallatin
Merlot
PI 181996
Pl 260418
PINTO 114

0
0,3
0
0,3
00,7
0
0
00,8
0,3
00,8
00,7
0
00,4
0
0
00,7
0,3
00,8
0,6
0,6
0
0
0,6
0
0
00,8
0
O
O
0,3
0,3
0
0
0
00,6
0,6
0,3
0,6
00,9
0
0
00,8
0
2,0
0,6

O
00,5
0
0
0
00,5
0
0
0
0,15
0
0
NG
0
0,15
0
0
0
0,15
0
0
0
00,5
NG
0
NG
0
00,5
0
00,5
0
00,5
0
00,5
0
0
00,5
NG
NG
0
NG
0

OOO

‘CTPA = Centro Tecnologico de Pesquisa Agropecuaria; ZFESURV = Universidade Rio Verde; 3R = Genotipo resistente nos dois locais; "NG =
Nao germinou.

Conclusao
O feijoeiro comum apresentou-se mais resistente a ferrugem asiatica que a soja.
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D27. Eficiéncia de diferentes fungicidas aplicados curativamente no
controle da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi) na
cultura da soja Glycine max (L.) Merrill
PEREIRA, R.H.A.‘; SCHERB, C.T.2; AZEVEDO, L.A.S.3. ‘Bayer CropScience Agrénomo de Pesquisa, CEP
78700-350, Rondonépolis, MT; 2Bayer CropScience E.A.E, Cx. Postal 921 , CEP 13140-000, Paulinia, SP;

3Bayer CropScience Ltda. Desenvolvimento de Fungicidas, CEP 04719-002, Sao Paulo, SP.

A cultura da soja Glycine max (L.)Merrill é ataA
cada por duas espécies do fungo pertencente ao genero Phakopsora, as quais causam a doenoa denominada ferrugem: a P.meib0m/'ae (Arth.) Arth., causadora da ferrugem "americana", que ocorre naturalmente em diversas leguminosas desde Porto Rico,
no Caribe ao sul do estado do Parana (Ponta Grossa).

O outro género causador da ferrugem asiatica,
é 0 fungo Phakopsora pakhyrizi no Brasil, nas ultimas quatro safras (2001/02 a 2004/05), mostrou
porque este fungo é temido em todas as regi6es
onde ocorre. Na primeira safra de sua ocorréncia
(2001/02), a doenca foi constatada nos Estados de
Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso e Goias, causando perdas de
rendimento em até 70%.
Para que ocorra a ferrugem em soja, é necessaria a presenca de umidade nas folhas por periodo

prolongado (minimo de seis horas, associado ha dias
nublados, chuviscos e/ou alta umidade relativa do
ar). A germinacao dos uredosporos nas folhas ocorre apos seis horas e as primeiras pustulas aparecem

apos nove dias, se as condi<_:6es ambientais permanecerem favoraveis. As temperaturas médias otimas
para o desenvolvimento da doenca giram em torno
de 18°C a 26°C.
A identificacao da presenca do patogeno na la-

voura, é facilitada pelo uso de uma Iupa de aumento
de 20x, o que possibilita a visualizacao de das es-

truturas reprodutivas do fungo denominadas de
urédias ou pustulas. Sao nas urédias que estao con-

tidos os uredosporos, esporos que sao Iiberados e

carreados pelo vento e iniciam o processo de infec~
cao de novas plantas. As les6es sao mais numerosas na base e nas nervuras dos foliolos nas folhas
baixeiras, por serem areas com maior umidade e por
haver micro clima favoravel a germinacao, penetracao e infeccao dos tecidos foliares.
O controle da ferrugem, visando diminuir a fonte de inoculo, deve ser realizado monitoramento
constante a lavoura, para se identificar este no inicio e realizar a aplicacao com fungicidas, no momento correto de controle.
O objetivo deste experimento foi avaliar a eficiéncia de diferentes fungicidas no controle da ferrugem asiatica na cultura da soja, conduzido no municipio de Primavera do Leste - MT na safra 2004/05.
O cultivar utilizado foi o Pintado com semeadura em
16/11/2004. O ensaio foi constituido de sete tratamentos (Tabela 1), com quatro repeticﬁes e unida-

des experimentais de 12 m2, delineados em blocos
ao acaso.
Realizou-se 2 aplicac6es curativamente, sendo
a primeira no estadio R2 e a segunda em R5.2, quando as folhas baixeiras apresentavam 15 e 50% de
severidade da ferrugem respectivamente. Para a
aplicacao dos fungicidas foi utilizado um pulverizador costal pressurizado com CO2 e utilizado barra

com seis bicos leque 110:02 VS espacados em 40
cm. A vazao utilizada foi de 200 I/ha.

Para avaliar 0 efeito curativo dos fungicidas no
controle da ferrugem foi utilizada a variavel severidade. Foram realizadas 5 avaliac6es: aos 7 e 14
dias apos a primeira aplicacao e aos 7, 14 e 21 dias
apos a segunda aplicacao.

TABELA 1. Fungicidas e suas respectivas doses em g i.a./ha.
Nome técnico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Testemunha
Pyraclostrobin & Epoxiconazole
Azoxystrobln & Cyproconazole + Nimbus
Cyproconazole & Trifloxystrobln + Lanzar
Tetraconazole + Chlorothalonil
Flutriafol + Azoxystrobln + Nimbus
TebuconazoIe+Carbendazim

Nome comercial

Dose g i.a. lha.

OPERA
PRIORI XTRA + NIMBUS
SPHERE + LANZAR
DOMARK + DACONIL
IMPACT + PRIORI + NIMBUS
FOLICUR+ DEROSAL

66,5 & 25
60 & 24+0,5%
56,2 & 24+O,25%
50+1000
50+50+0,5%
100+25O
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A severidade da doenca em todos os tratamentos apresentou-se muito inferior a testemunha que
aos 14 dias apos a segunda aplicacao apresentava
uma area de cobertura de 50% com a doenca.
Os resultados em porcentagem de controle em
relacao a severidade da doenca se encontram na
(Tabela 2).
Os produtos que apresentaram maior eficiéncia
no controle da ferrugem aos 14 dias apos a segunda

pulverizacao foram: Tebuconazole + Carbendazim;
Azoxystrobin & Cyproconazole; Trifloxystrobln &
Cyproconazole e Flutriafol & Azoxystrobin.
Este ensaio montado em Primavera do Leste
mostra a necessidade de uma terceira pulverizacao
devido ao aumento da ferrugem observado em todos cs tratamentos na avaliacao aos 21 dias apos a
segunda pulverizacao.

TABELA 2. Severidade

Referéncias bibliograficas

(%l.A.F.)

de ferrugem

na soja cv. Pintado.

T

Severidade ( % A.F.l. ) Ferrugem
14 DAI 7 DAll___1_4__DAll 21 DAIII

IPAI

\lO)U'I-|>OJl\ —-\

cv

29,5
8,8
5,2
4,2
5,7
3,7
4,2

a 63,6 a 50,0 a 50,0 a
1,4 b 0,4 b 8,1 b
b
0,6 b 0,3 b 0,1 d
b
b
1,0 b 0,3 b 0,6 d
1,6 b 0,6 b 3,4 c
b
b
0,7 b 0,8 b 0,4 d
0,1 d
b
1,0b
0,1 b

82,71

13,3

6,3

7,0

90,0 a
72,5 b
60 cd
60 cd
70 bc
55 d
50 d
7,6

DESLANDES, J.A. Ferrugem da soja e de outras
leguminosas causadas por Phakopsora pachyrhizi no
estado de Minas Gerais, Fitopatol.bras.,4:337-339
YORINORI, J.T. Epidemiologia e controle de
Phakopsora pachyrhizi, safra 1988/89, Resultados
de Pesquisa de Soja 1988l89.Embrapa/CNPSo, Londrina. 1989.405 p.
VENANCIO, W.S., ZAGONEL, J., FURTADO, E.L.,
SOUZA, N.L. Novos fungicidas I — produtos naturais e derivados sintéticos: estrobilurinas e
fenilpirroles. Passo Fundo. Revisao Anual de PatoIogia de Plantas — RAPP, v. 7, 1999. p. 103-155.
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D28. Eficiencia de fluquinconazole via tratamento de semente no
controle da ferrugem asiatica da soja
SCHERB, C.T.. Bayer CropScience, Estacao Agricola Experimental, Cx. Postal 921, CEP 13140-000,
Paulinia, SP, christian.scherb@bayercropscience.com
A ferrugem da soja é considerada uma das doencas mais destrutivas e a que causam maiores danos a soja. Essa é uma ferrugem diferente das demais porque produz les6es nas folhas do hospedeiro
e, em cada Iesao, sao formadas inumeras piistulas.
A massa de esporos presente nas pUS1IUI8$ nao apresenta a coloracao ferruginosa, pois os uredosporos
sao hialinos. Outra caracteristica diferencial das outras ferrugens é que os uredosporos nao penetram
pelos estomatos, mas sim, diretamente pelo tecido
epidérmico. (Reis et al., 2004). Apesar da ferrugem
da soja poder produzir sintomas em todos os orgaos
verdes eles sao mais freqﬁientes e comuns em foIhas, ocorrendo em todas as fases da cultura.
O tratamento de sementes visando o controle

de fungos biotroficos nas fases iniciais da cultura
nao é novo. Tem sido utilizado ha muitos anos em
cereals para o controle de oidio. O tratamento de
sementes com fungicidas é uma nova alternativa
viavel no manejo da doenca, evitando a entrada precoce da doenca, por proteger a planta ao ataque
nos estadios iniciais da cultura.
O presente trabalho objetivou em condicées de
campo, avaliar o efeito do Fluquinconazole via tratamento de sementes, e o efeito complementar da
pulverizaoao foliar de Tebuconazole 100 g i.a./ha,
no controle da ferrugem asiatica da soja em cada
metade da unidade experimental.

O ensaio foi conduzido na EAE Estacao Agricola
Experimental, Fazenda Sao Francisco, municipio de
Paulinia — SP, em plantio convencional com parcelas de 28 m2, composta por cinco linhas espacadas
de 50 cm com 10 m Iineares.
As sementes da cv. CD 202
foram tratadas em sacos plasticos manualmente, e plantadas
dia 10 de Novembro de 2004,

com plantadeira manual Garden
Seeder, com um total de 18 sementes por metro linear.
O delineamento experimen-

tal utilizado foi de blocos ao acaso, composto por sete tratamentos e quatro repetic6es, sendo
que metade de cada parcela 14
m2 foi pulverizada com pulverizador costal pressurizado com
gas comprimido, utilizando bar-

ra de seis bicos espacados de 50 cm . Os produtos
testados via tratamento de semente, com suas doses (g i.a./100 kg de semente) encontram-se na (Tabela 1).
Aos 65 dias do plantio foi realizada a primeira
pulverizacao com Tebuconazole 100 g i.alha, na
metade de todas as parcelas 14m2, as plantas estavam em R.1 com 38% de ferrugem nas folhas
baixeiras, e uma segunda pulverizacao 20 dias apos
em R5.2. com 70 % de ferrugem nas folhas baixeiras.
Os resultados foram analisados estatisticamente e as médias comparadas pelo teste de Tukey a
5%. Realizaram-se duas avaliac6es de germinacao,
aos 8 e 12 dias apés o plantio contando-se o namero de sementes germinadas em 50 metros Iineares.
Considerando-se a emergencia da testemunha como
100%, o tratamento com Fluquinconazole 25 WP
nas duas doses apresentaram emergencia de 98,1 e
98,4%, Fluquinconazole 167 FS nas trés doses de
98,4; 105,8 e 97,9%. Nenhum tratamento diferenciou estatisticamente da testemunha.
Foram realizadas trés avalia<_:6es de severidade
da ferrugem, aos 64, 82 e 98 dias apos o plantio,
correspondente aos 17 dias apos a 1 pulverizacao e 13
dias apos a segunda pulverizacao com Tebuconazole.
As parcelas de 14 m2 foram colhidas com a
colhedeira para parcelas Hege pesadas e transformadas as producﬁes em kg/ha. O peso de 1000 sementes também foi realizado, utilizando-se placa de
acrilico com 250 cavidades.
Em a relacao a ferrugem asiatica na avaliacao
aos 64 dias apos 0 plantio (TabeIa1), a testemunha

TABELA 1. Tratamentos das sementes de soja com fungicidas e
suas respectivas doses. (g i.a./100 kg de semente)
exceto tratamento oito pulverizado tebuconazole.
Nome técnico

Nome comercial

Dose g i.a.l100 kg sem.

1-testemunha
2-fluquinconazole
3-fluquinconazole
4-fluquinconazole
5-fluquinconazole
6-fluquinconazole
7-tebuconazole*

SN597265 25 WP
SN597265 25 WP
Atento 167 FS
Atento 167 FS
Atento 167 FS
Folicur200 CE

50
75
25
50
75
100g i.a./ha*

" pulverizacao da parte aérea (500 ml / ha I200 I de calda)
Todas as sementes inclusive a testemunha foram tratadas com Carbendazim & Thiram
200 gl100 kg de semente.
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TABELA 2. Efeito do tratamento da semente na
severidade (%A.F.l) da ferrugem asiatica.
7 7
Trat.

Data

Severidade (%A.Fll.) Ferjugem

- --

P

64 o/-\_P

82 DAP

13/1/05

_31/1/05

38,3
3,0
2,5
18,3

a
c
bc
b

6,7 bc
0,8 c
40,0 a

O"!U'I->(AJl\)-—\

7

cv<?/0

98 DAP

16/2/05 i

70,0 a
45,0 ab
33,3 b
50 ab
45 ab
33,3 b

81 ,7a
66,7abc
56,7 c
68,3abc
63,3 bc

55,0 c
80,0 ab

70 a

735,9

18,85

8,82

DAP = dias apos plantio manual.

TABELA 3. Efeito do tratamento de semente
mais a pulverizacao na severidade
(%A.F.l) da ferrugem asiatica da soja.
7+ at V
r .

(Severidade (
- - - "~
17 DAI

om

31/1/05 ii

CD01-I>(A)I\ —l

7
CV%

W

) Ferrugem
-- 13 DAII

16/2/05
81,7a

70,0 a
7,5 b
5,0 b
6,0 b
8,3 b
4,3 b
16,7b

17,3b
13,7b
13,3b
11,0b
7,7 b
30,0 b

26,0_2_

34,07 ;_

DA I = dias apos 1pulveriza<;ao

DA ll= dias apos 2 pulverizacoes.

TABELA 4. Producao kg/ha e peso de 1000 sementes em gramas.

Trat

i

\IO50'l-PC/Ol\J—*

9 .<I

Producao
i i 1000 Sementes
iI(glha i %Rel f gramas
.%Re.|:
871
1948
2047
2423
2451
2424
2316

b
ab
ab
ab
a
ab
ab

26.57

100
224
235
278
281
278
266

111,8
134,6
129,8
139,9
144,9
132,5
134,2
5,18

b
a
a
a
a
a
a

100
120
116
125
130
119
120

com 38,3% de ferrugem, nas folhas baixeiras concluiu-se que: 0 Fluquinconazole 50 g i.a./ 100 kg de

semente nas duas formulacﬁes 25 WP e 167 FS
proporcionou uma reducao na evolucao da doenoa,

permitindo um controle de 93 e 83 % respectivamente. Aos 17 dias apos a primeira pulverizacao
com Tebuconazole (Tabela 3), concluiu-se a combinacao do tratamento de semente com
Fluquinconazole mais a aplicacao foliar com
Tebuconazole manteve um baixo nivel de infecoao
superando os tratamentos isolados.
Na avaliacao producao e peso de 1000 graos a
tratamento de semente mais a pulverizacao diferenciou estatisticamente da testemunha aumentando
em média 160 % a producao.
O tratamento de semente com Fluquinconazole
retarda a entrada da doenca na area reduzindo a
evolucao do inoculo da ferrugem, melhorando a
eficiéncia das pulverizac6es foliares, sendo uma
excelente ferramenta no manejo da ferrugem da
soja.
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D29. Eficiencia de fluquinconazole em diferentes formuIac6es e
doses no controle da ferrugem asiatica via tratamento de sementes
na cultura da soja em casa de vegetacao
SCHERB, C.T.. Bayer CropScience, Estacao Agricola Experimental, Cx. Postal 921, CEP 13140-000,
Paulinia, SP, christian.scherb@bayercropscience.com
A ferrugem foi constatada no Brasil pela primeira vez, em Lavras - MG em 1979, mas so veio causar grande potencial de perdas em 2001. Na safra
2001/02 a ferrugem foi identificada no RS, GO, MG,
PR, SP e MS, atingindo cerca de 60% da area brasileira cultivada. Perdas de rendimento de 30 a 75%
foram registradas em Chapadao do Sul. Em Cruzaltina
foram detectadas perdas de até 46% em areas onde
nao se usou fungicidas (1.632 Kg/ha) em relacao a
areas com fungicidas (3.015 Kg/ha). Segundo dados da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) de junho de 2003, a Phakopsora pachyrhiz/'
causou perdas em torno de 569,200 t ou US$
125,513 milh6es. Na safra 2002/2003, causou perdas estimadas em 4,011 milh6es de toneladas, equivalente US$ 884,425 milh6es. Os estados mais afetados foram: MT, BA, RS, GO e MG. As condicées
climaticas favoraveis e a ocorréncia de uma nova
raca (Yorinori. 2005), acentuaram a situacao. A primeira constatacao de ferrugem foi feita em inicio de
fevereiro, mas devido ao alto indice de severidade,
a doenca ja se encontrava na Bahia e MT desde
janeiro. Segundo dados da CONAB 0 total de perdas
de graos foi de 3,442 miIh6es de toneladas, ou US$
758,868 milh6es. Na safra 2003/2004 a doenca ja
havia atingido cerca de 20 milh6es de hectares, cau-

sando epidemias que tiveram ao inoculo inicial da
entressafra (principalmente em pivos). Estes niveis
de epidemias variaram em funcao das condic6es

variar em funcao da pressao de inoculo e época de
apﬁcacao.
O tratamento de sementes com fungicidas é
outra alternativa viavel no manejo da doenca, evitando a entrada precoce da doenca, por proteger a
planta ao ataque nos estadios iniciais da cultura,
fase vegetativa.
O presente trabalho objetivou avaliar 0 efeito
do Fluquinconazole 50 WP e 167 FS aplicado via
tratamento de semente no manejo da ferrugem asiatica. O ensaio foi conduzido na EAE Estacao Agricola Experimental, Fazenda Sao Francisco, municipio de Paulinia — SP, em casa de vegetacao.
0 delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, composto por sete tratamentos (Tabela 1) e
quatro repetic6es. As sementes da cultivar CD 206,
foram tratadas e plantadas manualmente, dez sementes por vaso com capacidade de 10 litros de
solo, no dia 23 de Dezembro 2004.
Todas as sementes inclusive a testemunha foram tratadas com Carbendazim & Thiram 200 gl
100 kg de semente.
Como tratamento padrao, foi pulverizado
tebuconazole no tratamento 7, no dia 16 de Janeiro de 2005, 24 dias apos o plantio. As plantas estavam com 60 % de ferrugem nas folhas unifolhadas
e 2 % nas trifolhadas.
Realizaram-se duas avaliac_:6es de germinacao,
aos 3 e 6 dias apos plantio, e cinco de severidade
da ferrugem, aos 19, 25, 29, 33 e 43 dias apos o

edafoclimaticas, variedades cultivadas, estadios
fenologicos e manejo cultural. O uso
de cultivares com resisténcia total ou
TABELA 1 Tratamentos das sementes de soja com fungicidas
e suas respectivas doses. (g i.a./ 100 kg de separcial é a medida mais eficaz e ecomente) exr ‘.0 tratamento 7 pulverizado com ten6mica que o produtor pode adotar,
buconazole.
porém atualmente nao existem registros de cultivar resistente.
:
Dose g i.a.l100 kg
O controle quimico é comprovaNome técnico
Nome comercial
__
___
7 7
_
semente_

damente eficaz quando sao utilizados
fungicidas eficientes e recomendados,
como os do grupo dos triazois, das
estrobilurinas ou mistura destes.

Em funcao do estadio em que ocorrer a doenca, mais de uma aplicacao
pode ser necessaria (Silva, 2003), uma
vez que a grande maioria dos fungicidas
apresenta efeito residual variando em

média de 14 a 20 dias; o que pode

1-testemunha
2-fluquinconazole

-

3-fluquinconazole
4-fluquinconazole
5-fluquinconazole
6-fluquinconazole

SN597265 25 WP
SN597265 25 WP
Atento 167 FS
Atento 167 FS
Atento 167 FS

7-tebuconazole*

Folicur 200 CE

* pulverizacao da parte aérea (500 ml l ha l 200 I de calda)

—
50
75
25
50
75
100g i.a./ha*
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TABELA 2. Severidade (%A.F.l) de ferrugem asiatica
em condicﬁes de casa de vegetacao.
Tr

Severidadel%A.F.I) Ferrugem

'

\lO§O1-l>0OI\>—\

cv

H

W

19 5/(15 25D;Aili 29 o/\i>* il3_DA_I: 43 DAP
33,2 a
68,0 a
5,6 b
8,74 b
8,4 b
13,7 b
0,57 b
2,6 b
0,52 b
2,5 b
0,55 b
1,8 b
31,1 a
63,1 a

54,5

38,3

11,0
0,7
0,8
1,2
0,2
0,1
4,8

a
c
c
c
c
c
b

45,5

14,5a
0,9b
1,1 b
0,7 b
0,3 b
0,2 b
0,4 b

35,4a
12,1b
b
8,1
9,4b
4b
1,1b
0,2b

69,7

63,0

DAP = dias apos plantio manual.

plantio, avaliando-se de 20 a 40 foliolos por parcela.

Em a relacao a ferrugem asiatica que alcancou
niveis médios de 68% nas folhas unifoliadas aos 25
dias e 35,4 % nas folhas trifoliadas aos 43 dias
apés o plantio em estufa, com altissima pressao lateral da doenca, concluiu-se que: o Fluquinconazole
50 g i.a./100 kg de semente nas duas formulacbes
25 WP e 167 FS proporcionou uma reducao na evolucao da doenca, permitindo um controle de 66 e 89

% respectivamente.
O tratamento sete pulverizado Tebuconazole
curativamente, manteve um controle de 99 % da
doenca aos 19 dias da aplicaoao, se comparado ao
tratamento de semente com Fluquinconazole estes
nao diferiram estatisticamente aos 33 e 43 dias apos
o plantio.

O uso do tratamento de semente com
Fluquinconazole, retarda a entrada da doenca na lavoura de soja reduzindo a evolucao do inoculo da
ferrugem.

E uma excelente ferramenta no manejo de
controle da doenca, controla a ferrugem de
baixo para cima, sendo complementando com
o pacote das pulverizacﬁes, necessarias para
manter o potencial de producao que é
comprovadamente reduzido quando a ocorréncia da ferrugem asiatica da soja Phakopsora
pach yrhizi .
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D30. Dessecacao de planta de soja infectada com
ferrugem e viabilidade dos esporos
GODOY, C.V.; MOTA, C.R.; SANTOS, L.C.M.; FLAUSINO, A.M.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP

86001-970, Londrina, PR, godoy@cnpso.embrapa.br
A ferrugem asiatica da soja (Glycine max (L.)
Merr.), causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi
Syd & P. Syd., é uma das doencas mais agressivas
que incidem na cultura, tendo sido relatados danos
de 10 a 90% (Sinclair & Hartman, 1999).
A auséncia de cultivares resistentes faz com que
o manejo da cultura por meio de aplicacao de defensivos seja uma alternativa que viabiliza o cultivo da

soja na presenca da ferrugem. O ndmero de aplicac6es para o controle da doenca depende do momento em que a doenca incide na soja, uma vez que a
cultura é suscetivel durante todo seu ciclo, embora
ocorra com maior freqiiéncia a partir da floracao. No
final do ciclo da cultura, freqiientemente, os
fungicidas perdem o efeito residual, permitindo a
multiplicacao do fungo e o aumento do inoculo para
as lavouras vizinhas. A aplicacao de fungicidas, nesse
estadio, nem sempre apresenta retorno financeiro,
sendo sua (mica vantagem a diminuicao do inoculo
para as lavouras vizinhas e, tecnicamente, so deveria ser feita respeitando o intervalo de seguranca ou
periodo de caréncia dos produtos, que varia de 15 a
30 dias.
Os uredosporos de P. pachyrhizi, depois de liberados das folhas, perdem sua viabilidade rapidamente
(Godoy & Flausino, 2004). Em folhas destacadas,
Patil et al. (1998) avaliaram o periodo no qual os
esporos permanecem viaveis em folhas destacadas,
sendo 0 periodo maximo relatado de 55 dias.
No Mato Grosso, onde ocorre a maior concen-

de soja que multiplicam esporos no final do ciclo,
apos terminado o residual dos fungicidas. Para a
cultura da soja dois herbicidas possuem registro para
dessecacao (paraquat e diquat), sendo a recomendacao de utilizacao a partir da maturacao fisiolégica
(R7).
Dois ensaios foram conduzidos na Embrapa Soja,
em Londrina, durante os meses de marco a junho de
2005. Plantas da cultivar BRS 154, severamente
infectadas com ferrugem, foram dessecadas com
200 g i.a./I de paraquat (2 I/ha de Gramoxone"’) e
200 g i.a./I diquat (2 I/ha de Reglone°) com adicao
do adjuvante Agral° 0,1%. A avaliacao da germinacao dos esporos foi realizada periodicamente, iniciando-se antes da aplicacao dos produtos. No primeiro ensaio, folhas foram coletadas as 0, 16, 24,
40, 136, 160 e 185 horas apos a dessecacao e, no
segundo ensaio, aos 0, 2, 4, 7, 9, 11, 15,17 e 21
dias apos a dessecacao. A viabilidade dos esporos
foi avaliada em meio de cultura agar-agua.
No primeiro ensaio, na avaliacao realizada 40
horas apés a dessecacao (HAD), os tratamentos onde
as plantas foram dessecadas apresentavam germinacao de esporos estatisticamente inferior as plantas testemunhas sem dessecacao. Essa tendéncia
foi observada até a avaliacao realizada 185 HAD
(aproximadamente oito dias apés a dessecacao) (Figura 1). A avaliacao realizada aos 185 HAD foi a
Ciltima onde havia folhas disponiveis para coleta de
esporos; a porcentagem de germinacao, nessa ava-

tracao de cultivo da soja irrigada no inverno, a ferru-

gem tem se iniciado nos cultivos de verao, com grande freqiiéncia no estadio vegetativo, principalmente
em funcao do alto nivel de inoculo inicial proveniente de cultivos de soja sob pivo. Para a entressafra
2005, foi feita recomendacao aos produtores de soja
do Mato Grosso de manterem as areas sob pivo central sem cultivo de soja e sem a presenca de plantas
de soja voluntarias até a semeadura normal da safra
seguinte, durante pelo menos 90 dias de entressafra.
Essa recomendacao tem o suporte epidemiologico
de que o fungo nao sobrevive por esse periodo na

auséncia do hospedeiro vivo.
O objetivo deste trabalho foi verificar a interfe-

réncia da dessecacao de planta de soja infectada na
sobrevivéncia de esporos de P. pachyrhizi, visando
buscar uma alternativa que reduza esse periodo de
90 dias de entressafra e uma solucao para lavouras
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FIG. 1. Decréscimo da germinacao de esporos de P.
pachyrhizi, ao Iongo do tempo, em plantas
dessecadas com paraquat e diquat e sem
dessecacao. Londrina, 2005.

Embrapa Soja. Documentos 25 7

232

Iiacao, foi de 22 e 26% para os tratamentos com
paraquat e diquat, respectivamente. Embora a germinacao nao tenha atingido zero, foi observada reducao na viabilidade dos esporos, quando da com-

paracao entre as plantas dessecadas e nao
dessecadas (Figura 1). Nao foi observada diferenca
quanto a viabilidade dos esporos entre os produtos.
No segundo ensaio, 0 intervalo entre as avaliac6es foi aumentado com o objetivo de acompanhar
o decréscimo da germinacao até os esporos perderem totalmente a viabilidade. Aos quatro dias apos
a dessecacao (DAD), foi constatada reducao estatistica na viabilidade dos esporos das folhas provenientes de plantas dessecadas, quando comparada
com a testemunha nao dessecada. Essa tendéncia
se manteve até os 17 dias, quando o tratamento
com diquat nao diferiu da testemunha. Aos 21 dias,
a germinacao de esporos de todos os tratamentos
foi estatisticamente semelhante e proxima a zero
(2%) (Figura 2). Neste ensaio, novamente, nao se
conseguiu avaliar a germinacao até os esporos perderem completamente a viabilidade, em funcao da
auséncia de folhas para coleta.
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ca no tempo para reducao da viabilidade provavelmente ocorreu em funcao da metodologia dos
ensaios. No trabalho de Patil et al. (1998) folhas
jovens infectadas foram coletadas e armazenadas
em temperaturas de 15 a 20°C; neste trabalho, as
plantas foram mantidas em casa-de-vegetacao,
com temperatura maxima de 28°C, sendo a coleta
das folhas realizada somente no momento da avaliacao da germinacao. As temperaturas mais elevadas possivelmente ocasionaram essa diferenca
de tempo de viabilidade dos esporos e representam uma situacao mais similar ao que ocorre no
campo, onde as folhas ficam expostas a radiacao
solar e a altas temperaturas, o que reduz a viabilidade dos esporos.
A dessecacao pode ser utilizada como alternativa na reducao do inoculo produzido no final do ciclo da cultura por plantas de soja infectadas, mas
sem apresentar, no entanto, 100% de eficiéncia.
Embora tenha sido observada a reducao da viabilidade dos esporos nas plantas dessecadas com
paraquat e diquat, 0 tempo para a maxima reducao
de viabilidade, observado no segundo ensaio, foi o
mesmo para as plantas dessecadas e sem
dessecacao.

.
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FIG. 2. Decréscimo da germinacao de esporos de P.
pachwlrizi, ao Iongo do tempo, em plantas

dessecadas com paraquat e diquat e sem
dessecacao. Londrina, 2005.

A germinacao observada neste ensaio, aos 21

dias, foi proxima a zero, inferior aos valores de 55
dias observados por Patil et al. (1998). A diferen-

GODOY, C.V. & FLAUSINO, A. M. Efeito da temperatura na germinacao de uredosporos de Phakopsora
pachyrhizi, viabilidade e sobrevivéncia em diferentes condic6es de armazenamento. Fitopatologia Brasileira. 29 (suplemento). 2004.
PATIL, V.S.; WUIKE, R.V.; THAKARE, C.S.;
CHIRAME, B.B. Viability of uredospores of
Phakopsora pachyrhizi Syd. at different storage
conditions. Journal of Maharashtra Agricultural
Universities. 22 (2): 260-261. 1998.

SINCLAIR, J.B. & HARTMAN, G.L. Soybean rust In:
HARTMAN, G.L.; SINCLAIR, J.B.; RUPE, J.C. (eds).
Compendium of soybean diseases. 4. ed. St. Paul,
Minnesota: American Phytopathological Society.
1999. 100 p.
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D31. Avaliacao da eficiencia de Stimulate e Phytogard Zn como
indutores de resisténcia de plantas a ferrugem da soja
(Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja (Glycine max L.)
JACCOUD FILHO, D.S.‘; MONFERDINI, M.A.2. ‘Departamento de Fitotecnia & Fitossanidade, UEPG, CEP
84030-900, Ponta Grossa, PR, dj1002@uepg.br; 2Stoller do Brasil Ltda., Cosmopolis, SP.
O controle da ferrugem asiatica da soja tem elevado consideravelmente os custos de producao e
reduzido a margem de lucros dos produtores, nas
diversas areas de cultivo de soja no Brasil. Assim
sendo, o desenvolvimento de novas estratégias de
controle da doenca, que possam ser incorporadas
_no manejo integrado da ferrugem, sera de grande
importancia.
A utilizacao de fertilizantes a base de fosforo e
silicio estao se tornando uma alternativa cada vez
mais utilizada na agricultura; nao so por induzirem
protecao as plantas contra determinadas doencas,
mas também por proporcionarem beneficios nutriclonais e incrementos na producao (Nojosa, 2002).
Ha diversos relatos a respeito do efeito da aplicacao de fosfatos e a reducao de diversos patogenos
em pepino, milho, alface, pimentao etc (Nojosa,
2002).
Especificamente em relacao ao uso do fosfito,
além de relatos da sua acao toxica contra determinadas espécies de fungos, ha também relatos do
seu papel com ativador de mecanismos de defesa
das plantas (Ali et al., 1993; Varadajan et al., 2002).
Com o objetivo de se avaliar a eficiéncia de
PHYTOGARD Zn, composto de 580 g/L de P205
(fosfito) + 145 g/L de Zinco e de STIMULATE,
composto por 0,09 g/L de Cinetina + 0,05 g/L de
Acido giberélico + 0,05 g/L de Acido 4-indol-3-

ilbutirico como indutores de resistencia da soja a
ferrugem asiatica, realizou-se este trabalho no municipio de Ponta Grossa, PR. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos com 4 repetic6es e
8 tratamentos que foram: STIMULATE (na dose de
0,75 L pc/ha, no estadio R1), STIMULATE (na dose
de 0,75 L pc/ha, no estadio R5.1), STIMULATE (nas
doses de 0,75 + 0,75 L pc/ha, nos estadios R1 e
R5.1), PHYTOGARD Zn (na dose de 2,0 L pc/ha, no
estadio R1 ), PHYTOGARD Zn (na dose de 2,0 L pcl
ha, no estadio R5.1), PHYTOGARD Zn (nas doses
de 2,0 + 2,0 L pc/ha, nos estadios R1 e R5.1),

OPERA (na dose de 0,5 L pc/ha, no estadio R1) e o
tratamento Testemunha.
Os produtos, apos diluicao em agua, foram aplicados com pulverizador costal pressurizado a CO2,
equipado com bicos leque XR 110:02, com um volume de calda de 200 L/ha e pressao de 30 lb/poI2.
Foram realizadas de uma a duas puIverizac6es, con-

forme os tratamentos, sendo a primeira no estadio
R1 e a segunda no estadio R5.1, respectivamente.
As avaliac6es, para se acessar 0 nivel de severidade
da doenca, foram executadas aos 7, 14 e 21 dias
apos a segunda pulverizacao, escolhendo-se dez plantas, aleatoriamente, por parcela.
Os dados de severidade de doenca e de rendimentos obtidos, foram submetidos a analise de
variancia e as diferencas entre as médias, submetidas ao Teste de Tukey, aos niveis de 1 e 5% de
probabilidade. Também foi utilizado o programa
(AACPD) para se avaliar a Area Abaixo da Curva do
Progresso da Doenca.
Nas trés avaliacﬁes realizadas observou-se que
todos os tratamentos apresentaram menores niveis
de doenca em relacao a Testemunha. Os tratamentos OPERA (na dose de 0,5 L pc/ha, no estadio R1)
e STIMULATE (nas doses de 0,75 + 0,75 L pc/ha,
nos estadios R1 e R5.1) apresentaram os menores
niveis de severidade de Ferrugem Asiatica (Tabela
1, Figura 1).
Todos os tratamentos propiciaram ganhos de
producao e maiores pesos de 100 graos em relacao
ao tratamento Testemunha (Tabela 2).
Durante a realizacao deste ensaio, nenhum efeito
fitotoxico foi observado nos tratamentos, apos as
pulverizacées.
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TABELA 1. Controle de Phakopsora pachyrhizi relacao em relacao ao % de Area Foliar Infectada. Ponta rossa, Parana.
Tratamento_s_ _

Testemunha
Stimulate
Stimulate
Stimulate
Phytogard Zn
Phytogard Zn
Phytogard Zn
Opera

_Dose (L_pc/ha)

_ Area abaixo da curva do progressoila doenca*

0,75 l R1
0,75 l R5.1
0,75+0,75 l R1 e R5.1
2,0 l R1
2,0 l R5.1
2,0+2,0 l R1 e R5.1
0,5 l R1

844,75A
380,00 B
329,00 BC
193,75
D
286,25
C
318,75
C
229,25
D
138,25
E

CV (%)

6,7

7 H

w

‘Tukey a 5% de probabilidade

TABELA 2. Controle de Phakopsora pachyrhizi em relacao a Producao de graos de soja em
Ponta Grossa, Parana.

Tratamentos
Testemunha
Stimulate
Stimulate
Stimulate
Phytogard Zn
Phytogard Zn
Phytogard Zn
Opera

T _ Dose (L pc/ha)
0,75 l R1
0,75 l R5.1
0,75+0,75 l R1 e R5.1
2,0 l R1
2,0 / R5.1
2,0+2,0 / R1 e R5.1
0,5 / R1

CV (%)

Producao (Kg/ha)***

Peso 100 graos (g)*_f__

2.014,1 B
2.408,3A
2.375,3A
2.440,4A
2.426,2A
2.368,6A
2.403,7A
2.491,4A

11,75
C
14,25AB
14,75AB
13,50 BC
15,00AB
15,00AB
15,75A
15,00AB

5,2

6,2

"Tukey a 1% de probabilidade.

Pelos resultados obtidos neste trabalho, pode-se
concluir que, para o controle da Phakopsora pachyrizi
na cultura da soja, sob as condicées em que foi realizado: a) STIMULATE, PHYTOGARD Zn e OPERA,
em todas as doses e épocas em que foram aplicados, reduziram significativamente a severidade da
ferrugem na soja (Phakopsora pachyrhiz/1, se comparados a testemunha; b) OPERA apresentou nivel
de controle superior aos demais tratamentos testados; c) STIMULATE aplicado em R1 e em R5.1, na
dose de 0,75 L p.c/ha, cada aplicacao e PHYTOGARD
Zn na dose de 2,0 + 2,0 L pc/ha nos estadios R1 e
R5.1, foram os que apresentaram resultados mais
semelhantes ao fungicida OPERA, usado como padrao, na dose de 0,5 L pc/ha, no estadio R1; d) todos
os tratamentos testados possibilitaram ganhos de
produtividade e maior peso de graos em relacao ao
tratamento Testemunha; e) Nenhum dos tratamentos avaliados mostrou-se fitotoxico a cultura da soja.
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D32. Efeito do controle de doencas de final de ciclo e da época de
colheita na sanidade de sementes de soja - cultivar Conquista
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, T.2"‘; FINOTO, E.L.‘-4; TANCREDI, F.D."“; TEIXEIRA, E.N.°. ‘Doutorando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, barroshb@yahoo.com.br, CEP 36571-000, Vicosa, MG; 2Professor Titular
do DFT/UFV; °Estudante de Agronomia/UFV; “Bolsista do CNPq.
Com o retardamento da colheita, em virtude de
intempéries naturals, apos a soja ter atingido 0 estadio RB ocorre reducao gradativa na germinacao, vigor e aumento de sementes infectadas por fungos.
Essa reducao é determinada por fatores genéticos,
além das condlc6es ambientais as quais as sementes estao expostas (DELOUCHE, 1980).
A soja é ataca por amplo miimero de doencas
fdngicas, algumas bactérias, além de vlroses e
nematoldes. Grande numero desses organismos utiliza a semente como principal veiculo de dlsseminacao e lntroducao em novas areas de cultivo. Os
patogenos Fusarium semitectum (seca da vagem),
Colletotrichum truncatum (antracnose da soja),
Peronospora manshur/‘ca (mildlo), Rhizon tonla solani
(rlzoctonlose), Phomopsis sojae (queima da haste e
da vagem) sao transmlssiveis pelas sementes
(YORINORI, 1986).
Maiores niveis de lnfeccao por fungos como
Phomopsis spp. e Fusarium spp. normalmente ocorrem em condi<;6es de continua preclpitacao durante
a maturacao, agravando-se quando a colheita é retardada devido ao excesso de umidade. Na maioria
dos casos, esses organismos sao responsaveis pela
baixa germlnacao das sementes, em anos em que
ocorrem periodos de alta umidade relativa ou chuvas entre a maturacao e a colheita e, como conseqlléncia, tem-se a producao de sementes de soja
com baixa qualidade fisiologica.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito de
apllcacﬁes de fungicida na parte aérea e da época
de colheita da soja na qualidade sanitaria das sementes.
O trabalho fol conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/O4, em Vicosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Universidade Federal de Vlcosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45'20" de latitude Sul. A cultivar uti-

lizada foi a MG/BR 46 (Conquista), instalada em esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas
as apllcacﬁes dos fungicidas e nas subparcelas as
épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repetl<;6es. As parcelas
foram constituidas por quatro tratamentos com apli-

cac6es foliares de fungicidas: testemunha sem aplicacao, uma aplicacao em R5, duas aplicacées (R4 e

R6) e trés aplicacées (R4, R5 e R6) e as subparcelas
por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30
dias). Foi utilizada a mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole aplicado com pulverizador costal manual provido de bico "tipo cone”
regulado para volume de calda de 300 L ha". A segunda etapa do trabalho constltuiu-se da avaliacao
da qualidade sanltarla das sementes através da realizacao do teste "Blotter Test" ou teste do papel
filtro, como indicado pelas Regras para Analise de
Sementes (BRASIL, 1992). Em caixas “gerbox", previamente lavadas e deslnfectadas com hipoclorito
de sodio a 2%, foram colocadas sete folhas de papel-filtro autoclavadas, embebidas em solucao de
agua desmineralizada, autoclavada e tratada com
estreptomiclna (100 mg por litro). Utilizaram-se quatro subamostras de 25 sementes, de cada unidade
experimental. Em cada “gerbox" foram distribuidas,
eqtiidistantemente, 25 sementes previamente tratadas com alcool 70% e hipoclorito de sédlo 2%, durante um mlnuto cada, e posteriormente lavadas com
agua desmineralizada. Os ”gerbox” permaneceram
em Iaboratorio por periodo de sete dias, quando,
entao, fol feita a avallacao.
Apés obtencao dos dados, foram realizados os
testes de normalldade (teste de LiIllefors) e
homogeneidade (teste de Cochran), que evidenciaram nao ser necessario submeté-los a transforma<;6es. Foram feitas analises de variancla e no caso
de interac6es significativas, procedeu-se aos desdobramentos das mesmas, e as comparacﬁes entre
médias foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, para aplicacﬁes dentro da época de
colheita e época de colheita dentro de aplicac6es.
Para as sementes de soja colhidas no estadio
R9, nao houve dlferencas significativas entre os tratamentos com aplicacées do fungicida e a testemunha, na porcentagem de ocorréncia de Phomopsis
spp. e total de sementes germinadas. Com o retardamento da colheita em 15 dias, nao foram verificadas diferencas significativas na porcentagem de ocorréncia de Fusarium spp. e Phomopsis spp. entre os
tratamentos com apllcacﬁes do fungicida e a testemunha. Entretanto, obteve-se menores porcentagens
de sementes germinadas nos tratamentos com aplicacoes do fungicida, quando a colheita foi realizada
15 e 30 dias apés o estadio R9 (Tabela 1).
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TABELA 1 .

Médias estimadas da porcentagem de ocorréncla de Fusarium sp., Phomopsis sp. e total de
sementes germinadas na cultivar Conquista em
funcao de apllcacﬁes do fungicida carbendazin

Comparando as épocas de colheita
dentro das aplicac6es de fungicida, houve
tendéncia de aumento na porcentagem de

ocorréncia dos fungos Fusarium spp.,
Phomopsis spp. e conseqllente dimlnuicao
na porcentagem de sementes germinadas,
_ _ _ Apllcacﬁes
4
com
o retardamento da colheita (Tabela
Colhelta
Test.
R5 1
R4 6 R6
R4, R5 e R6
1). Tendéncias de aumento na lncldéncla
de fungos, com 0 retardamento da colhei............................ ..Fusarium spp.
ta, também foram observadas por GONDIN
Rs
7,00 Bb* 22,0 Ba
17,0 Bab
19,0 Bab
R9 + 15
33,0 Aa
46,0 Aa
39,0 Aa
et al., (2002).
43,0 Aa
R9 + 30
26,0 Abc 22,0 Bo
39,0 Aab 45,0 Aa
Comparando as medias do total de
fungos
nas sementes, verificou-se maio.......................... .. Phomopsis spp.
res
porcentagens
nos tratamentos com
R9
6,00 Ba 5,00 Ba 2,00 Ca 0,00 Ca
apIlcac6es do fungicida carbendazin em
R9 + 15 12,0 Aa 15,0 Ba 24,0 Ba 17,0 Ba
R9 + 30 14,0 Ac 30,0 Ab 56,0 Aa 41,0 Ab
relacao a testemunha. Entretanto, nao
_ houve dlferencas significativa entre os tra................ ..Total de Sementes Germinadas
tamentos com aplicac6es do fungicida (TaR9
98,0 Aa
88,0 Aa
96,0 Aa
94,0 Aa
bela 2). Houve aumento significativo no
R9 + 15 8 9,0 Aa 73 , O Bb 61 , 0 Bb 71,0 Bb
R9 + 30 75,0 Ba 38,0 056 31,0 Cc if 47,0 Cb total de fungos com o retardamento da
colheita (Tabela 3), sendo que, maiores
* Na linha, as médias seguidas pela mesma Ietra miniiscula e, na coluna, pela
mesma Ietra maitiscula nao diferem entre si a 5% de probabilidade pelo porcentagens de fungos foram constatateste de Tukey.
das nas sementes colhidas aos 30 dias
apos o ponto de maturacao de colheita (R9).
A porcentagem de ocorréncla de Phomopsis spp.
TABELA 2. Médias estimadas da porcentagem nao foi afetada pela apllcacao de carbendazin quantotal de fungos nas sementes da cul- do a colheita foi realizada até 15 dias apés 0 estativar de soja (Conquista) em funcao dio R9.
de apllcacﬁes do fungicida CarbendaMaior porcentagem de ocorréncia de fungos
zin.
ocorreu quando a colheita fol realizada em R9 + 30
dias.
A
Ap;l_icac;6e:i;; 7”7Totfal_ide fungos ‘L
e da época de colheita

Testemunha

42,6 B

R5

60,3 A

R4 8 R6
R4, Rs e R6

59,6 A
57,3 A
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* Médias seguidas pela mesma Ietra nao diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

TABELA 3. Médias estimadas da porcentagem
total de fungos nas sementes da cultlvar de soja (Conquista) em funcao
da época de colheita
___7

A Colhelta 7
R9
Rs+15 dias
R9-l- 30 dias

WP

7 7

Totalde funggsil‘
19,0 C
60,7 B
W 85,2

7

* Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna, nao diferem
entre SI a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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D33. Efeito do controle de doencas de final de ciclo e da época de
colheita na sanidade de sementes de soja - cultivar Vencedora
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, T.2"‘; FINOTO, E.L."“; TANCREDI, F.D.‘-4; TEIXEIRA, E.N.°. ‘Doutorand0 do
Depto. de Fitotecnia da UFV, barroshb@yahoo.com.br, CEP 36571-000, Vlcosa, MG; 2Professor Titular
do DFT/UFV; °Estudante de Agronomia/UFV; “Bolsista do CNPq
No caso da lmpossibilidade da colheita, em virtude de intempéries naturals, apos a soja ter atingido o estadio R8 ocorre reducao gradativa na germinacao, vigor e aumento de sementes infectadas por
fungos, em virtude destas permanecerem armazenadas em campo, enquanto a colheita nao se processa. Essa reducao é determinada por fatores genéticos, além das condic6es ambientais as quais as
sementes estao expostas (DELOUCHE, 1980).
A soja é ataca por amplo niimero de doencas
fdngicas, algumas bactérias, além de vlroses e
nematoldes. Grande ndmero desses organismos utiliza a semente como principal veiculo de dlsseminacao e introducao em novas areas de cultivo. Os
patogenos Fusarium semitectum (seca da vagem),
Colletotrichum truncatum (antracnose da soja),
Peronospora manshurica (mildlo), Rhizontonia solani
(rlzoctonlose), Phomopsis sojae (queima da haste e
da vagem) sao transmlssiveis pelas sementes
(YORINORI, 1986).
Maiores niveis de infeccao por fungos como
Phomopsis spp. e Fusarium spp. normalmente ocorrem em condic6es de continua preclpltacao durante
a maturacao, agravando-se quando a colheita é retardada devido ao excesso de umidade. Na maioria
dos casos, esses organismos sao responsaveis pela

baixa germinacao das sementes, em anos em que
ocorrem periodos de alta umidade relativa ou chuvas entre a maturacao e a colheita e, como conseqlléncla, tem-se a produoao de sementes de soja
com baixa qualidade fislolégica.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito de
apllcacﬁes de fungicida na parte aérea e da época

de colheita da soja na qualidade sanitaria das sementes.
O trabalho fol conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/04, em Vicosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Unlversidade Federal de Vlcosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45'20" de latitude Sul. A cultivar uti-

lizada foi a BRS/MG 68 Vencedora, instalada em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas as aplicac6es dos fungicidas e nas subparcelas

as épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repetic6es. As parcelas

foram constituidas por quatro tratamentos com apli-

cacées foliares de fungicidas: testemunha sem aplicacao, uma aplicacao em R5, duas apllcaoﬁes (R4 e
R6) e trés apllcacﬁes (R4, R5 e R6) e as subparcelas
por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30
dias). Foi utilizada a mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole aplicado com pulverizador costal manual provido de bico "tipo cone"
regulado para volume de calda de 300 L ha". A segunda etapa do trabalho constltuiu-se da avallacao
da qualidade sanitaria das sementes através da reaIizacao do teste "Blotter Test" ou teste do papel
filtro, como indicado pelas Regras para Analise de
Sementes (BRASIL, 1992). Em caixas "gerbox", previamente lavadas e deslnfectadas com hipoclorito
de sodlo a 2%, foram colocadas sete folhas de papel-filtro autoclavadas, embebidas em solucao de
agua desmineralizada, autoclavada e tratada com
estreptomiclna (1 O0 mg por litro). Utilizaram-se quatro subamostras de 25 sementes, de cada unidade
experimental. Em cada "gerbox" foram distribuidas,
eqtlidistantemente, 25 sementes previamente tratadas com alcool 70% e hipoclorito de sédlo 2%, durante um mlnuto cada, e posteriormente lavadas com
agua desmineralizada. Os "gerbox" permaneceram
em Iaboratorio por periodo de sete dias, quando,
entao, foi feita a avaliacao.
Apos obtencao dos dados, foram realizados os
testes de normalldade (teste de Lllliefors) e
homogeneidade (teste de Cochran), que evidenciaram nao ser necessario submeté-los a transformac6es. Foram feitas analises de varlancia e no caso
de intera<;6es significativas, procedeu-se aos desdobramentos das mesmas, e as comparacﬁes entre
médias foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, para apllcac6es dentro da época de
colheita e época de colheita dentro de aplicacﬁes.
Sementes provenientes do experimento de campo cujas plantas receberam aplicacao do fungicida
carbendazin (Tabela 1), apresentaram comportamento semelhante quanto a ocorréncia de fungos e germinacao das sementes, nao sendo, portanto, observadas diferencas significativas entre os tratamentos
quando a colheita foi realizada no estadio R9. Na

colheita realizada aos 15 dias apos R9, houve maior
porcentagem de Fusarium spp. quando se reallzou
trés aplicac6es. Houve maiores porcentagens de
ocorréncla de Phomopsis spp, total de fungos e
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menores porcentagens de sementes germinadas
quando foram realizadas duas e trés aplicacoes de
carbendazin (Tabela 1). De acordo com SINCLAIR e

mento submetido a uma aplicacao no estadio R9,
nao foram constatadas dlferencas significativas na
porcentagem de ocorréncla dos fungos Fusarium

BACKMAN (1989) e YORINORI et al., (1993), diversos patogenos apresentam um periodo de laténcia
Iongo, e a expressao dos sintomas destes patogenos

spp., Phomopsis spp., total de fungos e porcentagem de sementes germinadas entre a colheita realizada em R9 e R9 + 15 dias (Tabela 1). Maiores porso ocorrera no final do ciclo da cultura. Logo, aplica- centagens de incldéncia de fungos e, conseqLientecoes de fungicidas mais tardlas tendem a apresen- mente, menores porcentagens de germlnacao das
tar melhores resultados, mas deve-se levar em con- sementes foram observadas quando a colheita foi
slderacao as condicoes climaticas, pois em condi- realizada 30 dias apos o estadio fenologico R9, em
coes favoraveis, os sintomas dos patogenos podem todos os tratamentos avaliados.
se expressar urn pouco mais rapido, e, nessa situaAs aplicacoes foliares de fungicida nao influencao, aplicacoes tardlas podem nao controlar as do- ciaram a ocorréncia de fungos quando a colheita
encas.
das sementes foi realizada no estadio R9;
Comparando as épocas de colheita dentro da
A permanéncia das sementes no campo por 30
testemunha (sem aplicacao de fungicida) e no trata- dias apos o estadio R9 favoreceu a ocorréncia de
fungos e conseqljente dlmlnulcao da gerTABELA 1. Porcentagem de ocorréncla de Fusarium spp., mlnacao.
Phomopsis spp., total de fungos e total de
sementes germinadas em funcao de aplica-

coes do fungicida carbendazin e da época de
colheita
Colhelta

999

__

_

9:9 Test.

Aplicac6es___ 9
R5*

R4eR§ _R4, RseRa

............................ ..Fusarium spp.
R9
0,00 Ba 0,00 Ba
0,00 Ca
R9 + 15
1,00 Bc 2,00 Bbc 10,0 Bb
R9 + 30
29,0 Ab 42,0 Aa
42,0 Aa

........................... ..Phomopsis
R9
0,00 Ba 0,00 Ba
R9 + 15
0,00 Bb 0,00 Bb
Rs + 30
17,0 Aa 12,0 Aa

0,00 Ba
9,00 Ba
31,0 Aa

0,00 Ba
35,0 Aa
34,0 Aab

0,00 Ba
9,00 Ba

25,0 Aa
.......................... ..Total de fungos..................
R9
0,00 Ba 0,00 Ba
0,00 Ba
0,00 Ca
R9 + 15
4,00 Bb 2,00 Bb 61,0 Aa
52,0 Ba
R9 + 30
52,0 Aa 59,0 Aa
57,0 Aa
69,0 Aa
................ .. Total de sementes germinadas........
R9
95,0 Aa 97,0 Aa
99,0 Aa
98,0 Aa
R9+ 15
98,0 Aa 97,0 Aa
73,0 Bb
79,0 Ba
R9+ 30
963,0 Bb 78,0 Ba
69,0 Bb
57,0 Cb
* Na linha, ‘as médias seguidas pela mesma Ietra mint/scula e, na coluna,
pela mesma Ietra maitiscula nao diferem significativamente entre si a 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.

<><><><><>
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D34. Efeito do controle quimico da ferrugem asiatica e da época de
colheita na sanidade de sementes de soja - cultivar Vencedora
BARROS, H.B.‘-4; SEDIYAMA, T.°"‘; FINOTO, E.L."“; TAMCREDO, F.D."“; TEIXEIRA, E.N.°. ‘Doutorando
do Depto. de Fitotecnia da UFV, barroshb@yahoo.com.br, CEP 36571 -000, Vlcosa, MG; 2Professor Titular do DFT/UFV; °Estudante de Agronomia/UFV; “Bolslsta do CNPq.
A soja [Glyc/'ne max (L.) Merrill] é ataca por
amplo nomero de doencasft'1ngicas,algumas bactérias, além de vlroses e nematoldes. Grande nomero
desses organismos utiliza a semente como principal
veiculo de disseminacao e introducao em novas areas de cultivo. Os patogenos Fusarium semitectum
(seca da vagem), Colletotrichum truncatum
(antracnose da soja), Peronospora manshurica
(mildlo), Rhizontonia solani (rlzoctonlose), Phomopsis
sojae (queima da haste e da vagem) sao
transmlssiveis pelas sementes (YORINORI, 1986).
Maiores niveis de infeccao por fungos como
Phomopsis spp. e Fusarium spp. normalmente ocorrem em condicoes de continua preclpitacao durante
a maturacao, agravando-se quando a colheita é retardada devido ao excesso de umidade. Na maioria
dos casos, esses organismos sao responsaveis pela
baixa germlnacao das sementes, em anos em que
ocorrem periodos de alta umidade relativa ou chuvas entre a maturacao e a colheita e, como conseqliéncla, tem-se a producao de sementes de soja
com baixa qualidade fisiologica.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito de
aplicacoes de fungicidas na parte aérea e da época
de colheita da soja na qualidade sanitaria das sementes.
O trabalho foi conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/04, em Vicosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Unlversidade Federal de Vicosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45'20” de latitude Sul. A cultivar uti-

lizada foi a BRS/MG 68 Vencedora, instalada em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas as aplicacoes dos fungicidas e nas subparcelas
as épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repeticoes. As parcelas
foram constituidas por quatro tratamentos com aplicacoes foliares de fungicidas: testemunha sem aplicacao, uma apllcacao em R9, duas apllcacoes (R4 e
R6) e trés aplicacoes (R4, R9 e R9) e as subparcelas
por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30

dias). Foi utilizada a mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole aplicado com pulverizador costal manual provido de bico "tipo cone”
regulado para volume de calda de 300 L ha". A segunda etapa do trabalho constltuiu-se da avaliacao

da qualidade sanitaria das sementes através da realizacao do teste ”Blotter Test" ou teste do papel
filtro, como indicado pelas Regras para Analise de
Sementes (BRASIL, 1992). Em caixas "gerbox", previamente lavadas e deslnfectadas com hipoclorito
de sodio a 2%, foram colocadas sete folhas de papel-filtro autoclavadas, embebidas em solucao de
agua desmineralizada, autoclavada e tratada com
estreptomiclna (100 mg por litro). Utilizaram-se quatro subamostras de 25 sementes, de cada unidade
experimental. Em cada "gerbox" foram distribuidas,
eqtiidistantemente, 25 sementes previamente tratadas com alcool 70% e hipoclorito de sodio 2%, durante um mlnuto cada, e posteriormente lavadas com
agua desmineralizada. Os "gerbox" permaneceram
em Iaboratorio por periodo de sete dias, quando,
entao, foi feita a avaliacao.
Apos obtencao dos dados, foram realizados os
testes de normalldade (teste de Lllliefors) e
homogeneidade (teste de Cochran), que evidenciaram nao ser necessario submeté-los a transformacoes. Foram feitas analises de varlancla e no caso
de interacoes significativas, procedeu-se aos desdobramentos das mesmas, e as comparacoes entre
médias foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, para aplicacoes dentro da época de
colheita e época de colheita dentro de apllcacoes.
No teste de avallacao da sanidade das sementes, foram consideradas as incidéncias dos dois fungos lnternos a semente mais freqtientes: Fusarium
spp. e Phomopsis spp. Esses fungos sao citados
como os mais freqtientes em avallacoes e por serem
relacionados ao retardamento da colheita e a qualidade de sementes de soja. Foi também considerado
0 total de fungos, que inclulu os dois fungos citados
e outros eventualmente presentes e 0 total de sementes germinadas.
Colhendo as sementes de soja no estadio
fenologico R9, nao houve dlferencas significativas
entre os tratamentos com apllcacoes da mistura de
fungicidas e a testemunha, para a porcentagem de
ocorréncia de Fusarium spp., Phomopsis spp. e porcentagem total de fungos (Tabela 1). Entretanto,
com 0 retardamento da colheita em 15 dias, maiores porcentagens de fungos ocorreram nas sementes provenientes de plantas pulverizadas com a mistura pyraclostrobin + epoxiconazole.
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Comparando as épocas de colheita dentro das aplicacoes da mistura de fungicidas,
houve aumento gradativo na porcentagem de
ocorréncia dos fungos Fusarium spp.,
Phomopsis spp. e total de fungos nas sementes de soja, com 0 retardamento da colheita

em todos os tratamentos, exceto para os tratamentos com duas e trés aplicacoes, onde
nao ocorreu diferencas significativas na por-

centagem de ocorréncia de Fusarium spp.,
quando a colheita fol realizada com 15 e 30

dias apos 0 estadio fenologico R9. Na testemunha, nao foram constatados reducoes significativas na porcentagem de ocorréncia de
fungos com 0 retardamento da colheita em

15 dias (Tabela 1). Tendénclas de aumento
na incidéncla de fungos, com o retardamento
da colheita, também foram observadas por

GONDIN et al., (2002).
Comparando as medias da porcentagem
de sementes germinadas, de acordo com aplicacoes da mistura de fungicidas, nao foram
°b$9TV3da$ dlfelenﬁias $I9nIfICa'EIVa$ entre T0dos Os tratamentos (‘|'abe|a 2)_

TABELA 1 . Médias

estimadas da porcentagem de
ocorréncia de Fusarium spp., Phomopsis
spp. e total de fungos em funcao de aplicacoes da mistura de fungicidas (pyraclostrobin + epoxiconazole) e da época de
colheita

_____ _ l-\plicacoes
Colhelta
Test.
Rs_*_9 999; R4 e R6
4-—
..... .. ................... ..Fusarium
R9
0,00 Ba 0,00 Ca
0,00 Ba
R9 +15
6,00 Bc 17,0 Bb
28,0 Aa
R9 +30 29,0 Aa 32,0 Aa
28,0 Aa
..... .. .................. ..Phomopsis
R9
1,00 Ba 0,00 Ca
0,00 Ca
R9 +15
0,00 Bb 9,00 Bab 14,0 Ba
R9 +30 40,0 Ab 53,0 Aa
53,0 Ca
_____ __ ................. .. Total de fungos
R9
7,00 Ba 0,00 Ca
0,00 Ca
R9 +15
8,00 Bc 47,0 Bab 50,0 Ba
R9 +30 76 0 Aa
1 0 Aa
82 0 Aa
, Na
I

TABELA 2. Médias estimadas da porcentagem do
total de sementes germinadas em
funcao de aplicacoes da mistura de
fungicidas pyraclostrobin + epoxlconazole
Apllcacoes

Total de sem. germinadas

Testemunha

81,0 A *

R5

74,6 A

R4 e R6

74,3 A

R4, R5 e R6

79,6 A

" Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna, nao diferem
signiﬁcativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de
Tukey.

TABELA 3. Médias estimadas da porcentagem do
total de sementes germinadas em
funcao da época de colheita
:__ Colhelta
R9
R9 + 15 dias
99 R9 + 30 dias

I

I

R49 R5 e R6
0,00 Ba
21,0 Ab
26,0 Aa

.
0,00 Ba
6,00 Bab
40,0 Ab
0,00 Ca
36,0 Bb
75,0 Aa

linha, as médias seguidas pela mesma Ietra minuscula e, na coluna, pela mesma Ietra maitiscula nao diferem significativamente entre si
a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Houve reducao significativa na porcentagem de sementes germinadas com o retardamento da colheita. A menor porcentagem de germi-

_

8

__ _

_Total,9de sem.germinadas _9
97,5 A *
85,3 B
49,5 C

*l\/_Iéd_las seguidas pela mesma Ietra na coluna, nao diferem
_9_|g':1|ﬁcaI|vamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de
u ey.

nacao de sementes ocorreu quando a colheita foi
realizada 30 dias apos o estadio R9 (Tabela 3).
Para sementes colhidas no ponto de maturacao
de colheita nao houve dlferenca entre os tratamentos quanto a incidéncia de fungos e porcentagem de
sementes germinadas;
Colhendo as sementes 15 dias apos o estadio
R9, houve menores porcentagens de incldéncia total

de fungos nas sementes quando nao se aplicou
fungicida para controle da ferrugem asiatica;
A incidéncia de fungos nas sementes de soja aumentou gradativamente com 0 retardamento da colheita, independentemente da aplicacao de fungicidas.
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D35. Efeito do controle quimico da ferrugem asiatica e da época de
colheita na sanidade de sementes de soja - cultivar Conquista
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, T.2"‘; FINOTO, E.L."“; TANCREDI, F.D."“; TEIXEIRA, E.N.°. ‘Doutorando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, barroshb@yahoo.com.br, CEP 36571-000, Vlcosa, MG; 2Professor Titular
do DFT/UFV; 3Estudante de Agronomia/UFV; ‘*Bolsista do CNPq.

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é ataca por
amplo nijmero de doen<;asfL'1nglcas,aIgumas bactérias, além de vlroses e nematoldes. Grande nomero
desses organismos utiliza a semente como principal
veiculo de disseminacao e introducao em novas are-

as de cultivo. Os patogenos Fusarium semitectum
(seca da vagem), Colletotrichum truncatum
(antracnose da soja), Peronospora manshurica
(mildlo), Rhizontonia solani (rlzoctonlose), Phomopsis
sojae (queima da haste e da vagem) sao
transmlssiveis pelas sementes (YORINORI, 1986).
Maiores niveis de infeccao por fungos como
Phomopsis spp. e Fusar/'um spp. normalmente ocorrem em condlcoes de continua precipltacao durante
a maturacao, agravando-se quando a colheita é retardada devido ao excesso de umidade. Na maioria
dos casos, esses organismos sao responsaveis pela
baixa germinacao das sementes, em anos em que
ocorrem periodos de alta umidade relativa ou chuvas entre a maturacao e a colheita e, como conseqiiéncia, tem-se a producao de sementes de soja

com baixa qualidade fisiologica.
Neste trabalho objetivou-se avaliar 0 efeito de
aplicacoes de fungicidas na parte aérea e da época
de colheita da soja na qualidade sanitaria das se-

mentes.
O trabalho fol conduzido em duas etapas. A pri-

meira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/04, em Vicosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Uni-

versidade Federal de Vicosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45’20” de latitude Sul. A cultivar uti-

lizada foi a BRS/MG 68 Vencedora, instalada em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas as aplicacoes dos fungicidas e nas subparcelas
as épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repetlcoes. As parcelas
foram constituidas por quatro tratamentos com apli-

cacoes foliares de fungicidas: testemunha sem aplicacao, uma aplicacao em R9, duas apllcacoes (R4 e
R9) e trés aplicacoes (R9, R9 e R9) e as subparcelas
por tres épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30
dias). Foi utilizada a mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole aplicado com pul-

verizador costal manual provido de bico "tipo cone”
regulado para volume de calda de 300 L ha". A segunda etapa do trabalho constltuiu-se da avaliacao

da qualidade sanitaria das sementes através da realizacao do teste "Blotter Test" ou teste do papel
filtro, como indicado pelas Regras para Analise de
Sementes (BRASIL, 1992). Em caixas "gerbox", previamente lavadas e deslnfectadas com hipoclorito
de sodio a 2%, foram colocadas sete folhas de papel-filtro autoclavadas, embebidas em solucao de
agua desmineralizada, autoclavada e tratada com
estreptomiclna (100 mg por litro). Utilizaram-se quatro subamostras de 25 sementes, de cada unidade
experimental. Em cada "gerbox” foram distribuidas,
eqliidistantemente, 25 sementes previamente tratadas com alcool 70% e hipoclorito de sodio 2%, durante um mlnuto cada, e posteriormente lavadas com
agua desmineralizada. Os “gerbox" permaneceram
em Iaboratorio por periodo de sete dias, quando,
entao, fol feita a avaliacao.
Apos obtencao dos dados, foram realizados os
testes de normalldade (teste de Lllliefors) e
homogeneidade (teste de Cochran), que evidenciaram nao ser necessario submeté-los a transformacoes. Foram feitas analises de varlancia e no caso
de interacoes significativas, procedeu-se aos desdobramentos das mesmas, e as comparacoes entre
médias foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, para aplicacoes dentro da época de
colheita e época de colheita dentro de apllcacoes.
No teste de avaliacao da sanidade das sementes, foram consideradas as incidéncias dos dois fungos internos a semente mais predominantes:
Fusarium spp. e Phomopsis spp. Esses fungos sao
citados como os mais freqlientes em avaliacoes e
por serem relacionados ao retardamento da colheita
e a qualidade de sementes de soja. Fol também considerado o total de fungos, que inclulu os dois fungos citados e outros eventualmente presentes e o
total de sementes germinadas.
Comparando os tratamentos com aplicacoes de
fungicidas dentro de cada época de colheita, nao
verificou-se dlferencas significativas entre os tratamentos com aplicacoes da mistura de fungicidas e a
testemunha, para a porcentagem de ocorréncia de
Phomopsis sp. quando as sementes foram colhida
no estadio R9 (maturacao de colheita) e R9 + 15
dias. Para a colheita realizada 30 dias apos o estadio R9, houve menores porcentagens de ocorréncia
de Phomopsis sp. nos tratamentos com aplicacoes
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da mistura de fungicidas pyraclostrobin + epoxiconazole.
Comparando as épocas de colheita dentro das

aplicacoes de fungicidas, verificou-se tendéncia de

TABELA 2. Médias estimadas da porcentagem de
ocorréncia de Fusarium sp. (FUS), total de fungos (TF) e total de sementes germinadas (TSG), na cultivar de

aumento na porcentagem de incidéncia de
Phomopsis sp. com o retardamento da colheita,
sendo que, aos 30 dias apos o estadio R9 consta-

soja (Conquista) em funcao de aplicacoes da mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole

tou-se maiores porcentagens de incidéncla de
Phomopsis sp. (Tabela 1).
Nao houve dlferencas significativas entre os tratamentos com aplicacoes da mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole e a testemunha sem
aplicacao para a porcentagem de ocorréncia de
Fusarium sp., total de fungos e total de sementes
germinadas (Tabela 2).
Nao houve dlferencas significativas entre as

épocas de colheita para a porcentagem de ocorréncia de Fusarium sp. (Tabela 3). Verificou-se aumento significativo na porcentagem de ocorréncia de
fungos e conseqiiente reducao na porcentagem de
sementes germinadas com o retardamento da colheita apos o estadio R9. GONDIN et al., (2002) também observou tendéncias de aumento na lncidéncia
de fungos, com 0 retardamento da colheita.
Nao houve efeito da aplicacao de fungicida
para controle da ferrugem asiatica na reducao da

__Aplicac6es
Test.

19,6 A

R51

15,0 A

R4 e R6

17,0 A

R4, R5 e R6

13,3 A

R9
R9 + 15
R9+3O

W

_
Test.

9,00 Ca 3,00 Ca
21,0 Ba 15,0 Ba
75,0 Aa 56,0 Ab

A
A
A
A

53,0
55,0
55,3
54,0

A
A
A
A

ocorréncia de Fusarium sp. (FUS), to-

tal de fungos (TF) e total de sementes germinadas (TSG), na cultivar de
soja (Conquista) em funcao da época
de colheita

Colhelta”
R9
R9 + 15
R9+ 30

FU9S_2
15,2A
23,5 A
10,0A

9 TE

9

30,5C
52,5 B
91,5A

TSG
81,7A
62,7 B
23,5C

Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna, nao diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Apllcacoes
R51

61,0
56,3
60,3
55,0

TSG

TABELA 3. Médias estimadas da porcentagem de

TABELA 1. Médias estimadas da porcentagem de
ocorréncia de Phomopsis sp. na cultivar de
soja (Conquista) em funcao de apllcacoes
do fungicida pyraclostrobin + epoxlconazole e da época de colheita
Colhelta

W ATP.--

Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna. nao diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

ocorréncia de Phomopsis sp. até 15 dias apos o

estadio R9;
Houve aumento na lncidéncia de fungos e conseqliente reducao na porcentagem de germinacao
das sementes com o retardamento da colheita.

Fus* H

R4 e R6

R4, R5 e R6

11,0 Ba
19,0 Ba
64,0 Ab

2,00 Ca
24,0 Ba
60,0 Ab

" Na linha, as médias seguidas pela mesma Ietra mlnuscula e, na coluna, pela mesma Ietra maioscula nao diferem significativamente entre sl
a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

<><><><><>
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D36. Eficiencia da Azoxystrobina, Ciproconazol, Azoxystrobina +
Ciproconazol para o controle da ferrugem asiatica da soja,
oidio e septoriose em curativo
JULIATTI, F.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; POLIZEL, A.C.; FURTADO, R.B.; MOURA, E.A.C.; ALVES, T..
Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nocleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas s/n.,
Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.

O objetivo deste experimento foi determinar a
eflciéncia de diferentes misturas de fungicidas no
controle da ferrugem, DFC e oidio da soja na cultivar Vencedora em curativo (primeiros sintomas), apos
inoculacao artificial.
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco, pertencente a Universidade Federal de Uberlandla,
no municipio de Uberlandia — MG, no periodo de
dezembro de 2004 a maio de 2005.
A cultivar utilizada no experimento fol BRSMG
68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMIG/
EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.
O delineamento experimental foi 0 de blocos
casualizados, composto por 09 tratamentos, compostos cada um por quatro repeticoes. Cada parcela
foi composta de 6 linhas de 5.0 m de comprimento,
espacados de 0.45 m.
No estadio R9 (florescimento pleno), preparouse uma suspensao do fungo Phakopsora pachyrhizi,
sendo a mesma calibrada para 8 x 104 uredinlosporos
por ml, adlcionando Twenn 20 (0,5% vlv). As parcelas foram inoculadas com o auxilio de um pulverizador costal CO9 calibrado para uma pressao de 4
bares (60 Libraslpolz) e com pontas TT (110.03).
As pulverizacoes foram realizadas no estadio R4
(05/03/2005) e R9_1(24l03/2005). As avaliacoes
foram realizadas para as seguintes variaveis

(fitotoxidade, incldéncia, severidade de ferrugem,
DFC (septoriose), oidio, desfolha e produtividade
(sacas/ha) corrigida para 13 % de umidade dos graos.
As avaliacoes foram realizadas apos a coleta de
4 foliolos nos trés pontos de quatro plantas escolhidas ao acaso em cada parcela nas duas Iinhas centrais de cada parcela.
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de
variancia, utilizando o teste de F, a nivel de 5% de
probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5%, exceto produtividade que fol comparada pelo teste de Duncan a 5 %, segundo Gomes (1990).

e outros concorrentes do mercado. Todos foram
superiores a testemunha. Notou-se que mesmo na
apllcacao curatlva dos fungicida houve a reducao
total do progresso da doenca (02/04). Enquanto na
testemunha a severidade chegou a 50 %. A mistura
Pyraclostrobin + epoxiconazole apresentou a mesma
eficacia da mistura de Tiofanato metilico + Flutriafol.
Ouanto a porcentagem de desfolha, oidio e
mancha todos os tratamentos foram eficazes no
controle do complexo das doencas, manutencao do
enfolhamento e com reflexos na produtividade sacas/ha. A maior produtividade fol obtida pela mistura de Azoxystrobin + Clproconazole, seguida da
mistura de Clproconazole + Propiconazole, 21 dias
apos a primeira aplicacao.Portanto, torna-se fundamental um nivel otimo de controle da ferrugem para
que nas folhas infectadas nao desenvolvam
fltopatogenos necrotroficos. Estes resultados demonstram e confirmam outros trabalhos (Oliveira et
al, 2003; Juliatti, Polizel; Juliatti, 2004) quanto a
superioridade das misturas em relacao a fungicidas
utilizados de forma isolada.
Portanto, conclui-se que todos os fungicidas e
suas misturas foram eficazes no controle das doencas da soja (ferrugem, oidio e septoriose) e da
desfolha por elas provocadas. Houve efeito dos diferentes fungicidas e suas misturas no aumento da
produtividade destacando-se Azoxystrobina +
Ciproconazole/Clproconazole + Propiconazole. Ocorreu efeito do veranico de fevereiro na reducao da
produtividade lnterferindo na resposta dos fungicidas.
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Efeito da apllcacao curatlva de fungicidas no controle da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi),
oidio (Microsphaera diffusa) e da doenca de final de ciclo (S. glycines), expresso em severidade de
doenca (% de area foliar lesionada). UFU, Uberlandia, 2005.
,

.

Dose

Nome tecnico
Testemunha
Azoxystrobina + Ciproconazol

—
300/300

Azoxystrobina + Clproconazol/Azoxystrobina

300/200

Azoxystrobina + Clproconazol/Ciproconazol
Ciproconazol/Ciproconazol
Ciproconazol/Azoxystrobina + Ciproconazol
FlutrlafoIlFlutriafoI
Pyraclostrobin + Epoxiconazol/Pyraclostrobln + Epoxlconazol
TebuconazollTebuconazol

300/300
300/300
300/200
500/500
500/500
500/500

CV%

—

Ferrug
02/04
50,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
1,49
0,00
0,00

a
b
b
b
b
b
b
b
b

55131.9

Oidlo
2/04
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DFC*
O2/04
a
b
b
b
b
b
b
b
b

1,00

50,00 a
1,97 b
2,77 b
4,42 b
5,43 b
5,43 b
3,46 b
0,00 b
0,86 b

57,2399

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Efeito da aplicacao curatlva de fungicidas na reducao da desfolha e produtividade (sclha). UFU,
Uberlandia, 2005.
Dos

Funglcida
Testemunha
Azoxystrobina + Ciproconazol
Azoxystrobina + Ciproconazol/Azoxystrobina
Azoxystrobina + Ciproconazol/Ciprocon.azoI
Clproconazol/Ciproconazol
Ciproconazol/Azoxystrobina + Ciproconazol
Flutriafol/Flutriafol
Pyraclostrobin + Epoxiconazol/Pyraclostrobin + Epoxlconazol
TebuconazoIlTebuconazole

9}.’ 5%..

Desfolh

Desfolh

20,00
0,00
0,00
0,86
2,59
3,10
1,49
0,00
0,00

97,45
86,20
84,92
82,44
80,81
79,61
82,29
76,16
82,41

Produt.

-._l!‘1'-L. 99929/9949999916/04 9921/05

.

~
300/300
300/200
300/300
300/300
300/200
500/500
500/500
500/500

7

a
b
b
b
b
b
b
b
b

. .48'9L.. 215.8.-.

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

<>¢<><><>

a
b
b
b
b
b
b
b
b

40,54
44,89
48,14
51,62
48,14
46,18
44,89
50,06
44,37

b
ab
ab
a
ab
ab
ab
a
ab

7,55 R
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D37. Comparacao entre Azoxystrobina, Ciproconazol,
Azoxystrobina + Ciproconazol e outros fungicidas para o controle da
ferrugem asiatica da soja, oidio e septoriose em preventlvo
JULIATTI, F.C.; MOURA, E.A.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; FURTADO, R.B.; FREITAS, P.T. DE. Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nocleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas sln, Campus
Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.

O objetivo deste experimento foi determinar a
eficléncia de diferentes misturas de fungicidas no
controle da ferrugem, DFC e oidio da soja na cultivar Vencedora em preventlvo (auséncia de sintomas), apos lnoculacao artificial.
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco, pertencente a Universidade Federal de Uberlandia,
no municipio de Uberlandia — MG, no periodo de
dezembro de 2004 a maio de 2005.
A cultivar utilizada no experimento fol BRSMG
68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMIG/
EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.
O delineamento experimental foi o de blocos

casualizados, composto por 13 tratamentos, compostos cada um por quatro repetlcoes. Cada parcela
fol composta de 6 Iinhas de 5.0 m de comprimento,
espacados de 0.45 m.
Um dia apos a primeira aplicacao dos fungicidas
(R9), preparou-se uma suspensao do fungo
Phakopsora pachyrhiz/', sendo a mesma calibrada para
8 x 104 uredinlosporos por ml, adlcionando Twenn

20 (0,5% vlv). As parcelas foram inoculadas com o
auxilio de um pulverizador costal CO9 calibrado para

uma pressao de 4 bares (60 Libras/poI2) e com pontas TT (110.03).
As pulverizacoes foram realizadas no estadio R4
(05/03/2005) e R9_1(24/03/2005). As avaliacoes
foram realizadas para as seguintes variaveis

Ifltotoxidade, incldéncla, severidade de ferrugem,
DFC (septoriose), oidio, desfolha e produtividade

(sacas/ha) corrigida para 13 % de umidade dos graos.
As avaliacoes foram realizadas apos a coleta de
4 foliolos nos tres pontos de quatro plantas escolhidas ao acaso em cada parcela nas duas Iinhas centrais de cada parcela.
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de
variancia, utilizando o teste de F, a nivel de 5% de

probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5%, exceto produtividade que foi comparada pelo teste de Duncan a 5 %, segundo Gomes (1990).

Através dos dados obtidos, verificou-se que todos os tratamentos foram superiores a testemunha,
quando aplicados em R4 e R91. O presente trabalho
demonstra a eflciéncia do fungicida Azoxystrobln +

Clproconazole na dose de 300 mL no controle da
ferrugem asiatica. Com eficacia semelhante aos pa-

droes de mercado Pyraclostrobin + Epoxiconazole
e outros concorrentes do mercado. Todos foram
superiores a testemunha. Notou-se que mesmo na
aplicacao curatlva dos fungicida houve a reducao
total do progresso da doenca (02/04). Enquanto na
testemunha a severidade chegou a 50 %. A mistura
Pyraclostrobin + epoxiconazole apresentou a mesma
eficacia da mistura de Tiofanato metﬂlco + Flutriafol.
Ouanto a porcentagem de desfolha, oidio e mancha todos os tratamentos foram eficazes no controle do complexo das doencas, manutencao do enfolhamento e com reflexos na produtividade sacas/ha. A
maior produtividade foi obtida pela mistura de Azoxystrobln + Clproconazole, seguida da mistura de Ciproconazole + Propiconazole, 21 dias apos a primeira
aplicacao.Portanto, torna-se fundamental um nivel otimo de controle da ferrugem para que nas folhas infectadas nao desenvolvam fltopatogenos necrotroficos.
Estes resultados demonstram e confirmam outros
trabalhos (Oliveira et al, 2003; Juliatti, Polizel;
Juliatti, 2004) quanto a superioridade das misturas
em relacao a fungicidas utilizados de forma isolada.
Portanto, conclui-se que todos os fungicidas e
suas misturas foram eficazes no controle das doencas da soja (ferrugem, oidio e septoriose) e da desfolha
por elas provocadas. Houve efeito dos diferentes
fungicidas e suas misturas no aumento da produtividade destacando-se Azoxystrobina + Ciproconazolel
Clproconazole + Propiconazole. Ocorreu efeito do
veranico de fevereiro na reducao da produtividade,
lnterferindo assim na resposta dos fungicidas.

Referénclas bibliograficas
GOMES, F.P. Curso de estatistica experimental. 13.
ed. Piracicaba: Nobel, 1990. 468 p.

JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; JULIATTI, F. C“.
Manejo integrado de doencas na cultura da soja. 1
ed. Uberlandia, 2004. 327p.
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Efeito da apllcacao preventiva de fungicidas no controle da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi)
oidio (Microsphaera diffusa) e da doenca de final de ciclo (S. glycines), expresso em severidade de
doenca (% de area foliar lesionada). UFU, Uberlandia, 2005.
N

t,

_

Dose

°'“° °°"'°°

ml

Testemunha
Azoxystrobla + Ciproconaz
Azoxystrobin + Ciprocon./ Azoxystrobin
Azoxystrobln+ Ciprocon./ Ciproconaz
Trifloxystr. + Tebuconazol

Tiofanato Metilico + Flutriafol
Pyraclostrobin + Epoxlconazol

Azoxystrobin + Ciproconazo
Azoxystrob. + Ciproconazl Azoxystrobin

Ciproconaz. / Azoxystrob. + Ciproconaz.
Trifloxystr. + Tebuconazol
Tiofanato Metilico + Flutriafol
Pyraclostrob. + Epoxiconaz.

"80% P

Ferrug.

02/04

Oidlo

02/04

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T "T-*5“ P 1515,67

0,00

46,23 a
300/300
300/200
300/300
500/500
600/600
500/500
300/300
300/200
300/300
500/500
600/600
500/500

0,00
0,32
0,32
0,32
2,08
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
2,08
0,00

a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

DFC*
02/04

47,48 a
0,64
3,69
1,34
0,32
6,20
2,08
0,64
1,86
1,86
3,20
2,08
1,86

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

101,5

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Efeito da apllcacao preventiva de fungicidas na reducao da desfolha e produtividade (sclha). UFU
Uberlandia, 2005.
Nome técnico

2. -.__.2_,

.

Dose

_

Testemunha
Azoxystrobla + Ciproconaz
Azoxystrobin + Ciprocon./ Azoxystrobln
Azoxystrobln+ Ciprocon./ Ciproconaz
Trifloxystr. + Tebuconazol
Tiofanato Metilico + Flutriafol
Pyraclostrobin + Epoxlconazol

Azoxystrobin + Ciproconazo
Azoxystrob. + Ciproconazl Azoxystrobin
Ciproconaz. / Azoxystrob. + Ciproconaz.

Trifloxystr. + Tebuconazol
Tiofanato Metilico + Flutriafol
Pyraclostrob. + Epoxiconaz.

cv%”W

Desfolh

..l.'.'1'L .-.- _°.?./94.
300/300
300/200
300/300
500/500
600/600
500/500
300/300
300/200
300/300
500/500
600/600
500/500

ii T W

20,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,98
0,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
0,00

a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

140,38

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

<><><><><>

Desfolh
1 6/04
97,50
71,25
80,00
77,50
85,00
87,50
87,50
75,00
72,50
75,00
78,75
78,75
78,75

a
b
ab
b
ab
ab
ab
b
b
b
ab
ab
ab

926

Produt
21/05
40,02
48,25
41,46
46,60
52,26
47,63
45,06
45,88
43,16
48,05
43,16
41,46
49,17

17,121

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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D38. Eflcléncla do Tiofanato Metilico + Flutriafol no controle da
ferrugem asiatica, septoriose e oidio da soja em curativo
JULIATTI, F.C.; MOURA, E.A.C.; POLIZEL, A.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; FURTADO, R.B.; ZAGO, F.A..
Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nocleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas s/n.,
Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.
O objetivo deste experimento fol determinar a
eficiéncia e praticabilidade agronomica do fungicida
tiofanato metilico em mistura com o fungicida
flutriafol no controle da ferrugem asiatica, septoriose
e oidio apos o aparecimento das primeiras postulas
e inoculacao artificial.
O ensaio fol realizado na Fazenda Capim Branco, pertencente a Universidade Federal de Uberlandia,
no municipio de Uberlandia — MG, no periodo de
dezembro de 2004 a maio de 2005.
A cultivar utilizada no experimento fol BRSMG
68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMIG/
EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.
O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, composto por 09 tratamentos, compostos cada um por quatro repeticoes. Cada parcela
foi composta de 6 linhas de 5.0 m de comprimento,
espacados de 0.45 m.
No estadio R9 (florescimento pleno), preparouse uma suspensao do fungo Phakopsora pachyrhiz/',
sendo a mesma calibrada para 8 x 104 uredinlosporos
por ml, adlcionando Twenn 20 (0,5% vlv). As parcelas foram inoculadas com o auxilio de um pulverizador costal CO9 calibrado para uma pressao de 4

bares (60 Libras/poI2) e com pontas TT (110.03).
As pulverlzac/Ses foram realizadas no estadio R4

(05/03/2005) e R9_,(24/03/2005). As avaliacoes
foram realizadas para as seguintes variaveis
(fitotoxidade, incldéncia, severidade de ferrugem,
DFC (septoriose), oidio, desfolha e produtividade
(sacas/ha) corrigida para 13 % de umidade dos graos.
As avaliacoes foram realizadas apos a coleta de
4 foliolos nos trés pontos de quatro plantas escolhidas ao acaso em cada parcela nas duas linhas centrais de cada parcela.
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de
variancia, utilizando o teste de F, a nivel de 5% de
probabilidade. As médias foram comparadas pelo
teste de Tukey a 5%, exceto produtividade que fol
comparada pelo teste de Duncan a 5 %, segundo
Gomes (1990).

Através dos dados obtidos, verificou-se que os
tratamentos Tiofanato metilico + Flutriafol, aplicados em R9 e R91 nas doses de 500, 600 e 700 mL
foi de alta eflciéncia no controle da ferrugem asiatica, com eficacia semelhante aos padroes de mercado Pyraclostrobln + Epoxiconazole, Azoxystrobin +

Clproconazole e Tebuconazole, os quais foram superiores a testemunha. Nota-se que mesmo na aplicacao curatlva o fungicida Tiofanato metilico +
Flutriafol foi eficaz na reducao total do progresso da
doenca (02/04).Enquanto na testemunha a severidade chegou a 50 %. O fungicida Tiofanato Metilico
500 SC na dose de 600 mL apresentou comportamento semelhante a testemunha. A mistura
Pyraclostrobin + epoxiconazole apresentou 95 %
da eficacia da mistura de Tiofanato metilico +
Flutriafol, nas trés doses utilizadas.
Ouanto a porcentagem de desfolha, oidio e
mancha parda os tratamentos 0 tratamento Tiofanato
metilico + Flutriafol, aplicados em R9 e R91 nas doses de 500, 600 e 700 mL fol de comportamento
semelhante aos padroes, com reflexos de melhoria
da produtividade (sacas/ha). Nota-se que houve reposta dose feito de dose do fungicida Tiofanato
metilico + Flutriafol, com maior incremento de produtividade na maior dose (700 mL). O fungicida
Tiofanato metilico na dose de 600 mL nao apresen-

tou controle da ferrugem e nem mesmo da mancha
pardal (Septoria glycines}. Juliattl, Polizel, Juliattl
(2004) demonstraram que apos a lnfeccao e progresso da ferrugem asiatica ocorre evolucao de doencas de final de ciclo que evoluem nos tecidos
necrosados.Portanto, torna-se fundamental um nivel otimo de controle da ferrugem para que nas folhas infectadas nao desenvolvam fltopatogenos
necrotroflcos. Estes resultados demonstram e confirmam outros trabalhos (Oliveira et al, 2003; Juliatti,
Polizel; Juliatti, 2004) quanto a superioridade das
misturas em relacao a fungicidas utilizados de forma isolada.
Portanto, conclui-se que o fungicida tiofanato
metilico + Flutriafol nas doses de 500 a 700 mL do
produto comercial em duas (R9 e R91) foi eficiente
no controle da ferrugem da soja,oidio e mancha parda. Nao houve efeito fitotoxico dos fungicidas nas
épocas e momento de apllcacao na condicao do presente ensaio. Houve resposta de dose na produtividade da soja destacando-se a mistura Tiofanato
metilico + Flutriafol na dose de 700 mL. Tiofanato
metilico na dose de 600 mL teve a sua eflciéncia
reduzida no controle da mancha parda da soja apos
a entrada da ferrugem asiatica. O veranico de 1 a
15 de fevereiro afetou o rendimento maximo da cul-
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tivar BRSMG 68 (Vencedora). O fungicida Flutriafol

JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; JULIATTI, F. Ca.

na dose de 500 mL fol eficiente na reducao do pro-

Manejo integrado de doencas na cultura da soja. 1

gresso da ferrugem e septoriose da soja.

ed. Uberlandia, 2004. 327p.
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GOMES, F.P. Curso de estatistica experimental. 13.
ed. Piracicaba: Nobel, 1990. 468 p.

Efeito da aplicacao curatlva de fungicidas no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi), oidio (Microsphaera diffusa) e da doenca de final

de ciclo (8. glycines), expresso em severidade de doenca (% de area foliar
lesionada). UFU, Uberlandia, 2005.
Oidlo

ImLl 9 02l04‘_ _9 02/04

Tiofanato Metilico + Flutriafol
Tiofanato Metilico + Flutriafol

500
600
700
600
500
300
500
500

Tiofanato Metilico + Flutriafol
Tiofanato Metilico

Flutriafol
Azoxystrob + Cyproconaz
Pyraclostr + Epoxlconaz

Tebuconaz
Testemunh
CV %

Ferrugem

Dose

Nome técnico

0,00 b
0,00 b
0,00 b

41,99
0,32
0,64
2,90
0,00

a
b
b
b
b

48,75 a
9

—

68,90

0,00 b‘
0,00 b

0,00 b
0,64
0,00
0,00
2,08
0,00
3,81

ab
b
b
b
b
a

31,00

DFC*
O2/04
0,00
0,00
0,32
41,99
0,32
4,65

cl
c
bc
a
bc
bc

6,20 b
0,64 bc

50,00 a
61,76

1

Dados transformados em arco seno da raiz (x /100)
Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Efeito da aplicacao curatlva de fungicidas na reducao da desfolha e
produtividade (sclha). UFU, Uberlandia, 2005.
A
Tiofanato
Tiofanato
Tiofanato
Tiofanato
Flutriafol

A
. .
Funglcida

Dose
77(mL

Metilico + Flutriafol
Metilico + Flutriafol
Metilico + Flutriafol
Metilico

Azoxystro + Cyprocon
Pyraclostrobin + Epoxiconazole
Tebuconaz
Testemu

31585161101 55516111
02/04

L

500
600
700
600
500
300
500
500

0,00
0,00
0,00
24,27
0,00
0,00
2,94
0,00
29,50

CV%

c‘
c
c
b
c
c
b
c
a

12,70

_1§/04

84,44
85,46
94,29
93,75
91,22
78,19
92,80
89,29
100,00
4,92

a‘
a
a
a
a
a
a
a
a

Produt.
21/05_ _
40,08
38,77
42,18
37,64
32,76
34,97
42,76

ab’
ab
a
ab
ab
ab
a

32,76 ab

30,77 b

A 9,34

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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D39. Controle da ferrugem asiatica, septoriose e oidio da soja pelo
Tiofanato metilico + Flutriafol em curativo
JULIATTI, F.C.; FURTADO, R.B.; MOURA, E.A.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; DUARTE, R.P.. Universidade
Federal de Uberlandia - ICIAG - Nocleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas sln, Campus
Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.

O objetivo deste experimento foi determinar a
eflcléncia e praticabilidade agronomica do fungicida

tiofanato metilico em mistura com 0 fungicida
flutriafol no controle da ferrugem asiatica, septoriose
e oidio apos o aparecimento das primeiras postulas
e inoculacao artificial.
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco, pertencente a Universidade Federal de Uberlandia,
no municipio de Uberlandia — MG, no periodo de
dezembro de 2004 a maio de 2005.
A cultivar utilizada no experimento foi BRSMG
68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMlG/

EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.
O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, composto por 09 tratamentos, compostos cada um por quatro repeticoes. Cada parcela
foi composta de 6 Iinhas de 5.0 m de comprimento,
espacados de 0.45 m.
No estadio fenologico R9 (florescimento pleno),
preparou-se uma suspensao do fungo Phakopsora
pachyrhizi, sendo a mesma calibrada para 8 x 104
uredinlosporos por ml, adlcionando Twenn 20 (0,5%

vlv). As parcelas foram inoculadas com o auxilio de
um pulverizador costal CO9 calibrado para uma pressao de 4 bares (60 Libras/pol’) e com pontas TT
(1 10.03).
As pulverlzacoes foram realizadas no estadio R4
(05/03/2005) e R9_1(24/03/2005). As avaliacoes
foram realizadas para as seguintes variaveis (fitotoxldade, incidéncia, severidade de ferrugem, DFC

(septoriose), oidio, desfolha e produtividade (sacas/
ha) corrigida para 13 % de umidade dos graos.
As avaliacoes foram realizadas apos a coleta de
4 foliolos nos tres pontos de quatro plantas escolhidas ao acaso em cada parcela nas duas linhas centrais de cada parcela.
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de
variancia, utilizando o teste de F, a nivel de 5% de
probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5%, exceto produtividade que fol compara-

da pelo teste de Duncan a 5 %, segundo Gomes (1990).
Através dos dados obtidos, verificou-se que os
tratamentos Tiofanato metilico + Flutriafol, aplica-

dos em R4 e R91 nas doses de 500, 600 e 700 mL
fol de alta eficléncia no controle da ferrugem asiatica. Com eficacia semelhante aos padroes de mercado Pyraclostrobin + Epoxiconazole, Azoxystrobin +

Clproconazole e Tebuconazole, os quais foram superiores a testemunha. Nota-se que mesmo na aplicacao curatlva o fungicida Tiofanato metilico +
Flutriafol foi eficaz na reducao total do progresso da
doenca (02/04).Enquanto na testemunha a severidade chegou a 50 %. O fungicida Tiofanato Metilico
500 SC na dose de 600 mL apresentou comportamento semelhante a testemunha. A mistura
Pyraclostrobin + epoxiconazole apresentou 95 %
da eficacia da mistura de Tiofanato metilico +
Flutriafol, nas trés doses utilizadas.
Ouanto a porcentagem de desfolha, oidio e
mancha parda os tratamentos 0 tratamento Tiofanato
metilico + Flutriafol, aplicados em R4 e R9, nas doses de 500, 600 e 700 mL foi de compotamento
semelhante aos padroes, com reflexos de melhoria
da produtividade (sacas/ha). O padrao Flutriafol
(Impact 500 mL) apresentou eficacia semelhante a
mistura Tiofanato metilico + Flutriafol na dose de
700 mL/ha em relacao a produtividade. Nota-se que
houve reposta dose feito de dose do fungicida
Tiofanato metilico + Flutriafol, com maior incremento
de produtividade na maior dose (700 mL). O fungicida
Tiofanato metilico na dose de 600 mL nao apresentou controle da ferrugem e nem mesmo da mancha
pardal Septoria glycines).Juliattl, Polizel, Juliattl
(2004) demonstraram que apos a infeccao e progresso da ferrugem asiatica ocorre evolucao de doencas de final de ciclo que evoluem nos tecidos
necrosados.Portanto, torna-se fundamental um nivel otimo de controle da ferrugem para que nas folhas infectadas nao desenvolvam fltopatogenos
necrotroflcos. Estes resultados demonstram e confirmam outros trabalhos ( Oliveira et al, 2003 e
Juliatti, Polizel;Juliatti, 2004) quanto a superioridade das misturas em relacao a fungicidas utilizados
de forma isolada.

Portanto, conclui-se que o fungicida tiofanato
metilico + Flutriafol nas doses de 500 a 700 mL do
produto comercial em duas (R9 e R91) foi eficiente
no controle da ferrugem da soja. Nao houve efeito
fltotoxico dos fungicidas nas épocas e momento de
aplicacao na condicao do presente ensaio. O
fungicida Flutriafol na dose de 500 mL fol eficiente
na reducao do progresso da ferrugem e septoriose
da soja. O veranico de 1 a 15 de fevereiro afetou o
rendimento maximo da cultivar BRSMG 68 (Vence-
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dora). N50 houve diferenoa entre as doses do
fungicida e os padr6es tebuconazole, Azoxystrobin
+ Ciproconazole e Pyraclostrobin + Epoxiconazole

ed. Piracicaba: Nobel, 1990. 468 p.
JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; JULIATTI, F C
Manejo integrado de doengas na cultura da soja 1
ed. Uberléndia, 2004. 327p.

no controle das doenoas e na produtividade. Todos
os fungicidas foram superiores 3 testemunha.

OLIVEIRA, .C.B. de; MIRANDA, F.T.S de GODOY
C.V. Avaliaoéo de danos e controle qu|m|co da ferrugem da soja em S50 Desidério (BA). In CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA XXXVI Suplemento.... Uberléndia, MG, S319, 2003
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GOMES, F.P. Curso de estatistica experimental. 13.

Efeito da aplicagﬁo curativa de fungicidas no controle da ferrugem
asiética (Phakopsora pachyrhizi), oidio (Microsphaera diffusa) e da

doenga de final de ciclo (S. glycines), expresso em severidade de
doenga (% de érea foliar lesionada). UFU, Uberléndia, 2005.

Nome técnico

Dose

Tiofan.Metil + Flutriafol
Tiofan. Metilico + Flutriafol

500
600
700
600
500
300
500
500

Tiofan.Met|'| + Flutriafol
Tiofanato Metilico
Flutriafol
Azoxystr. + Cyprocon.

Pyraclostr. + Epoxicon.
Tebucon.
Testemunh

ﬁov%

Ferrug
O2/O4”

"11-3

i

Oidio
DFC*
02/Q4; __ 02/O4

3,20 a
0,32 b
4,56 b
0,32 b
0,00 b
1,86 b
0,64 b
0,00 b
0,64 b
0,00 b
0,00 b
1,27 b
0,98 b
0,00 b
0,32 b
0,64 b
0,00 b
0,32 b
34,92 a
2,08 b 32,18 a
0,00 b
0,00 b
1,27 b
50,00*b 32,63a 50,60a

—

7 77-

64,157

43,14

60,34 7

Médias seguidas por mesma Ietra néo diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.

Efeito da aplicagéo curativa de fungicidas na redugﬁo da desfolha e
produtividade (sc/ha). UFU, Uberléndia, 2005.

Fungicida

Dose

Desfolha

Tiofan. Metilico + Flutriafol
Tiofan. Metilico + Flutriafol

500
600
700
600
500
300
500
500

86,25
81,25
85,00
76,25
77,50
83,75
95,00
2,83 c
87,50
34,92 b 100,00

1

Tiofan.Met + Flutriafol
Tiofan. Metilico
Flutriafol
Azoxystr.+ Cyprocon
Pyraclost. + Epoxic.
Tebucon.
Testemu

c\7%

7

"FL

—

Desfolha

02/04 2,, L‘?/94

2,57
1,27
0,64
0,32
0,32
0,00
19,48

c
c
c
c
c
c
b

58,04

b
bcd
b
d
cd
bc
a
b

4,92

Produt.
21/O5
36,26
42,04
38,70
36,72
37,70
36,72
36,26
42,84
33,77
8,

ab
a
ab
ab
ab
ab
ab
a
b
7

Médias seguidas por mesma Ietra néo diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.
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D40. Resisténcia parcial de genotipos de soja a ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi)
SANTOS, J.A.; JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; SANTOS, V.A.; JULIATTI, F.C.; MOURA, E.A.C.;
HAMAWAKI, O.T.. Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nﬁlcleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br,
Av. Amazonas s/n., Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.

A ferrugem asiatica nessas Clltimas trés safras

da soja proporcionou grandes reduoﬁes de produoao. O fungo Phakopsora pachyrhizi, pela ainda Ii-

mitada disponibilidade de sua epidemiologia, apenas o uso de fungicidas tém sido recomendado para
o seu controle. Portanto, surge a necessidade de
obtenoao de cultivares com niveis adequados de
resisténcia como outra opgao de controle, além de
possibilitar também a redugao do mimero de apli-

cagﬁes de fungicidas. Este trabalho teve como objetivo avaliar genotipos de soja quanto a ferrugem
asiatica da soja. O ensaio foi instalado em casa-devegetaoéo da UFU, em delineamento de blocos

avaIia<_:6es foram espagadas de cinco dias. Apos
obtengéo dos dados, realizou-se a analise de
variancia e as médias foram comparadas pelo teste
de Skott-Knott. Oito genotipos provenientes do cruzamento entre Cristalina x IAC 100, dois UFV 16 x
MG/BR 934916, um (FT 45302 x Lideranoa) x (FTH
2988 x Conquista), um Confianoa x Uirapuru, um
Confianoa x Xingd, um (FT 2000 x FT Cometa) x
Conquista, um FT 2000 x Engopa 302, um IAC
100 x Engopa 302 e DM 118 mostraram resisten-

cia parcial ao fungo, pelas variaveis analisadas no
experimento.

casualizados, com 68 tratamentos, nove repetioﬁes,

sendo que cada repetioéo era composta por duas
plantas. Quando as plantas apresentavam o segun-

Referencias bibliograficas

do trifolio expandido, pulverizou-se as folhas com
suspensao calibrada contendo 0,8x1O5
urediniosporos/mL. As avaIia<;6es consistiram em
contagem do nﬂmero de pﬂstulas/cmz e severida-

JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A. C.; JULIATTI, F. C.;
MOURA, E. A.; AZEVEDO, L. A. Uso da resisténcia
parcial e efeito preventivo e curativo de fungicidas
no controle da ferrugem asiatica da soja. In:
JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A. C.; HAMAWAKI, O.
T. I Workshop Brasileiro sobre a ferrugem asiatica.
EDUFU. Uberléndia — MG. 2005. 229p.

de, sendo as mesmas realizadas no folfolo central
do primeiro trifélio. A primeira avaliaoéo ocorreu 6

dias apos a inoculaoao do fungo, e as outras duas
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TABELA 1. Numero de pustulas por cmz da ferrugem asiética (Phakopsora pachyrhizi), 12 dias apos a
inoculagﬁo, em diferentes genotipos. UFU, Uberlandia, 2005.
N.

Cruzamentos

Médias

Cruzamentos

58
54
17
47
53
35
61
55
10

FT 50.268-M x UFV 18

16.32 a
14.01 a
13.23 a

Cristalina X IAC 100
IAC 100 X Emgopa 302
FT 2000 x Emgopa 302

13.30 a

Confianoa x Uirapuru

13.15 a

DM 118

UFV-16 x MG/BR-93.4916
Cristalina X IAC 100
UFV-16 x MG/BR-93.4916

13.01
12.83
12.86
12.83

a
a
a
a

UFV-16 x MG/BR-93.4916
Emgopa 315 X DM 97-101

Garantia
(FT 2000 X IAC 5) x Garimpo 1
Cristalina X IAC 100
Luziania

12.66
12.56
12.42
12.54

a
a
a
a

50
66
45
46

Cristalina x IAC 100
Cristalina X IAC 100
DM 101 X Lideranoa
Tucano X M-Soy 8800

Cristalina x IAC 100

FT 2000 x Emgopa 302

(MSOY 8411 X UFV-18) X (UFV 18 X Conquista)
FT 2000 X Emgopa 302

IAC Foscarim x Ft 2000
Cristalina X IAC 100
(UFV-16 X Lideranoa) X (FTH-

_'\{'édi@§ _
10.57
10.36
10.34
10.30
10.30
10.24
10.15
10.04
9.99

b
b
b
b
b
b
b
b
b

39.96
9.90
9.88
9.85

b
b
b
b

2857 X UFV-18)
52 Tucano x M-Soy 8800
60 Seguranga x BR-95.147798
13 (UFV-16 x MG/BR-93.4916) x
(FTH-2857 x UFV_18)
28 (BR-95.015308 x FT 50.268-M)
X (GOBR 94-09443 x Lideranga)
51 Dm 339
15 IAC 100 x Emgopa 302
59 X27 x Hartwig
14 IAC 8.2 x Conquista
7 (MSoy 8411 x Msoy 8914) x
(Emgopa 315 X Tucano)
6 MSoy 8411 x Xingu
57 FT-2000 x IAC -5
56 FT_ 50.268-M x UFV-18

12.56a

FT 2000 X Emgopa 302

12.12a
12.09a

UFV-19
IAC 100 x Emgopa 302

9.76 b
9.69 b
9.68 b

12.09 a

IAC 100 x Emgopa 303

9.64 b

12.03a
12.02a
11.69a
11.61 a
11.63a

BR 4 X FT 2000

9.62
9.55
9.32
9.25
9.26

11.30a
11.23a
11.23a

21
48
12
38
11

IAC 100 X Emgopa 302
MSoy 8411 X Xingu
Hartwig x Cristalina
Garimpo X Savana
Confianga X Uirapuru

11.10a
11.09a
10.98a
10.91 a
10.91 a

29
25
49
8

IAC 100 x Emgopa 302
Conquista
Cristalina x IAC 100
Confianoa X Xingu

10.89
10.88
10.70
10.63

a
b
b
b

FT Cometa X FT 2000
IAC-17 X Tucano
Cristalina X IAC 100
Confianoa X Xingu

Cristalina X IAC 100
BR-8611864 X MG/BR-93.4916

(FT Cometa x FT 2000) x
onquista
UFV-20 x IAC-21
Cristaiina X IAC 100
Cristalina X IAC 100
Cristalina X IAC 100
(FT-45302 X Lideranoa) X (FTH2988 X Conquista)
MSOY-6101
Cristalina X IAC 100
FT-2000 X Emgopa 302
Cristalina X IAC 100

b
b
b
b
b

9.26 b
9.08 b
9.03 b
8.81
8.77
8.65
8.68
8.75

b
b
b
b
b

8.57
8.54
8.50
7.96

b
b
b
b
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TABELA 2. Severidade da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi), 12 dias apés a inoculagao, em
diferentes genétipos. UFU, Uberlandia, 2005.

i\|

__

Cruzamentos _ _ _

Sever.

Cruzamentos

_N

UFV-16 X MG/BR-93.4916
Tucano X M-Soy 8800
FT 50.268-M X UFV 18
Luziania
Cristalina X IAC 100
Garantia
Cristalina X IAC 100
(MSOY 8411 X UFV-18) X
(UFV -18 X Conquista)
22 IAC 100 X Emgopa 302
31 FT 2000 X Emgopa 302
57 FT-2000 X IAC -5
66 (FT 2000 X IAC 5) X Garimpo 1
32 IAC Foscarim X Ft 2000
10 UFV-16 X MG/BR-93.4916
55 Cristalina X IAC 100

21.55 a
21.07a
21.36 a
20.68 a
21.36 a
21.19 a
20.76 a
21.04 a

IAC 100 X Emgopa 303
FT 2000 X Emgopa 302
Cristalina X IAC 100
(UFV-16 X Lideranoa) X
(FTH-2857 X UFV-18)
29 IAC 100 X Emgopa 302
17
21 IAC 100 X Emgopa 302
8 Confianoa X Xingu
63 IAC-17 X Tucano
65 Emgopa 315 X DM 97-101
68 UFV-20 X IAC-21
45 Cristalina X IAC 100

20.26 a
19.85 a
19.50 a
19.65a
19.20a
22.08 a
19.01 a

36
40
16
12
27
30
9

48 MSoy 8411 X Xingu
67 Confianoa X Xingu
13 (UFV-16 X MG/BR-93.4916) X
(FTH-2857 X UFV_18)
24 FT 2000 X Emgopa 302
37 Cristalina X IAC 100
47 DM 101 X Lideranoa
11 Confianoa X Uirapuru
56 FT- 50.268-M X UFV-18
7 (MSoy 8411 X Msoy 8914) X
(Emgopa 315 X Tucano)
23 MSOY-6101
19 BR 4 X FT 2000
28 (BR-95.015308 X FT 50.268-M)
X (GOBR 94-09443 X Lideranoa)
62 BR-8611864 X MG/BR-93.4916
33 FT 2000 X Emgopa 302
59 X27 X Hartwig

19.14a

53
18
51
60

Tucano X M-Soy 8800
FT-2000 X Emgopa 302
Dm 339
Seguranga X BR-95.147798

61
52
58
46
54
50
49
64

23.50
22.08
22.33
22.33

a
a
a
a

34
26
44
3

Cristalina X IAC 100
Cristalina X IAC 100

FT 2000 X Emgopa 302
Hartwig X Cristalina
DM 1 18

IAC 100 X Emgopa 302

Sever.
18.10 b
16.94b
17.80 b
17.66 b

17.15 b
17.15 b
17.19 b
17.06b
17.02b
16.99b
16.83b

17.48
17.64
17.57
17.32
17.47
17.41
17.46
17.16

b
b
b
b
b
b
b
b

18.98a

(FT Cometa X FT 2000) X
Conquista
35 Cristalina X IAC 100
5 Confianoa X Uirapuru
15 IAC 100 X Emgopa 302

16.77 b
16.77 b
16.65 b

18.99
18.93
18.75
18.91
18.53
18.51

43
41
25
38
39
6

16.55 b
16.49 b
16.39 b
16.13 b
16.04b
15.99 b

19.21 a

a
a
a
a
a
a

Cristalina X IAC 100
Cristalina X IAC 100

Conquista
Cristalina X IAC 100
Cristalina X IAC 100
MSoy 8411 X Xingu

18.56 a
18.47 a
18.38 b

42 Cristalina X IAC 100
4 Cristalina X IAC 100
20 FT Cometa X FT 2000

15.95b
15.95b
15.11 b

18.25b
18.12b
18.10b

14 IAC 8.2 X Conquista
1 UFV-16 X MG/BR-93.4916
2 (FT-45302 X Lideranga) X (FTH-

14.44b
14.17 b
12.74b

2988 X Conquista)

<><><>4><>
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D41. Controle da ferrugem, septoriose e oidio pela
aplicaoéo foliar preventiva de fungicidas, silicio e fosfito
JULIATTI, F.C.; MOURA, EUDES, A.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; FURTADO, R.B.; HAMAWAKI, O.T..
Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nucleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas s/n,
Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.
O objetivo deste experimento foi determinar a mesmo na aplicaoao curativa dos fungicida houve a
eficiéncia de diferentes misturas de fungicidas no reduoéo total do progresso da ferrugem (02/04).
controle da ferrugem, DFC e oidio da soja na culti- Enquanto na testemunha a severidade chegou a 48
var Vencedora em preventivo (auséncia de sinto- %. A mistura de Difeconazole e Silicio foliar apremas), apos inoculagéo artificial.
sentou efeito progressivo na reduoao das doenoas
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Bran- da soja, assim como silicio foliar, com efeito cresoo, pertencente a Universidade Federal de Uberlandia, cente nas reduoéo da severidade doas doenoas. Em
no municipio de Uberléndia - MG, no periodo de relaoao as aplicaoﬁes foliares de fosfito este apredezembro de 2004 a maio de 2005.
sentou resultados semelhantes a testemunha. EmA cultivar utilizada no experimento foi BRSMG bora silicio foliar de forma preventiva tenha reduzi68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMIG/ do o progresso das doenoas da soja, 0 seu efeito foi
EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.
inferior aos fungicidas.
O delineamento experimental foi 0 de blocos
Ouanto a porcentagem de desfolha, oidio e
casualizados, composto por 13 tratamentos, com- manchas foliares todos os tratamentos foram efipostos cada um por quatro repetioﬁes. Cada parcela cazes no controle do complexo das doenoas, manufoi composta de 6 linhas de 5.0 m de comprimento, tengzao do enfolhamento e com reflexos na produtiespagados de 0.45 m.
vidade sacas/ha. A maior produtividade foi obtida
Um dia apos a primeira aplicagao dos fungicidas pela mistura de Difeconbazole + Ciproconazole, se(R4), preparou-se uma suspensao do fungo Phakopsora guida da mistura de Ciproconazole + Azoxystrobina.
pachyrhiz/', sendo a mesma calibrada para 8 X 10" Portanto, torna-se fundamental um nivel otimo de
uredinlosporos por ml, adlcionando Twenn 20 (0,5% v/ controle da ferrugem, tanto pela aplicaoao de fungiciv). As parcelas foram inoculadas com 0 auxﬂio de um das quanto pela nutrioao foliar, para que nas folhas
pulverizador costal CO2 calibrado para uma pressao de infectadas nao desenvolvam fitopatogenos necrotro4 bares (60 Libras/polz) e com pontas TT (1 10.03).
ficos. Estes resultados confirmam outros trabalhos
As puIveriza<_:6es foram realizadas no estadio R4 (Oliveira et al, 2003; Juliatti, Polizel; Juliatti, 2004;
(05/03/2005) e R5.1(24/03/2005). As avaIia<;6es Juliatti et al., 2004) quanto a superioridade das misforam realizadas para as seguintes variaveis turas, principalmente com a adioao de silicio, em
(fitotoxidade, incidéncia, severidade de ferrugem, relaoao a fungicidas utilizados de forma isolada.
DFC (septoriose), oidio, desfolha e produtividade
Conclui-se que todos os fungicidas e suas mis(sacas/ha) corrigida para 13 % de umidade dos graos. turas foram eficazes no controle das doenoas da soja
As avaIia<;6es foram realizadas apos a coleta de (ferrugem, oidio e septoriose) e da desfolha por elas
4 foliolos nos tres pontos de quatro plantas escolhi- provocadas. Houve efeito dos diferentes fungicidas
das ao acaso em cada parcela nas duas Iinhas cen- e suas misturas no aumento da produtividade destatrais de cada parcela.
cando-se Azoxystrobina + Ciproconazolel
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de Ciproconazole + Propiconazole.
variancia, utilizando o teste de F, a nivel de 5% de
probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5%, exceto produtividade que foi compara-

da pelo teste de Duncan a 5 %, segundo Gomes (1990).
Através dos dados obtidos, verificou-se que todos os tratamentos foram superiores a testemunha,
quando aplicados em R4 e R5_1. O presente trabalho
demonstra a eficiéncia do fungicida Difeconazole +

Ciproconazole na dose de 200/200 mL no controle
da ferrugem asiatica, DFC e oidio da soja. SemeIhante aos padr6es Azoxystrobina + Ciproconazole.
Todos foram superiores a testemunha. Notou-se que

Referencias bibliograficas
JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; JULIATTI, F. Ca.
Manejo integrado de doengas na cultura da soja. 1
ed. Uberlandia, 2004. 327p.
JULIATTI, F.Ca et al. Efeito sinérgico de silicio em

misturas com fungicidas no controle quimico de doenc_:as foliares de soja pelo estadio de aplicaoao e cultivar
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA,
XXXVII. Suplemento.... Gramado, RS, S111, 2004.
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Efeito da aplicagﬁo preventiva de fungicidas, silicio foliar e fosfito no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi), oidio (Microsphaera diffusa) e da doenga de final de ciclo (S. glycines),
expresso em severidade de doenga (% de area foliar lesionada). UFU, Uberlandia, 2005.
_77

_7

ﬁomegegnioo

7

TESTEMUNHA
ROSBURG SILILO
ROSBURG SILILO
FITOFOS
FITOFOS

ADUBO FOLIAR
DIFECONAZ. +s||_|'c|o
DlFECONAZ.+SIL1CIO
DIFECONAZOLE+C|PROCONAZOLE
TETRACONAZOLE EW
TETRACONAZOLE EC
MYCLOBUTANIL
FLUZILAZOLE + CARBENDAZ.
FLUZILAZOLE + FAMAXADONE
CIPROCONAZOLE +AZOXYSTROB|NA

7

Dose ml

_*

7Se7vF2/04
44,86
32,99
37,08
47,48
46,23
51,25
29,46
12,91
0,00
0,64
0,32
3,20
5,28
1,86
0,00

8,61 a

6,57 a

100
200
200
300

7,39 a

4,26 ab
4,06 ab

1000
3oo+1oo
3oo+2oo
2oo+2oo
500
400
400
700
700
300

CV %

6,53 a
6,89 a
4,50
0,21
0,14
0,25
1,65
2,91
0,16
0.34

—

ab
b
b
b
ab
ab
b
b

41,94

ab
abc
ab
a
a
a
abc
bcd
d
d
d
d
d
d
d

I: Oid
N7 2/04
17,61
3,81
19,56
22,37
16,01
18,70
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

38,17

a
b b
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b

50,69

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Efeito da aplicaoao preventiva de fungicidas, silicio e fosfito na reduoﬁo de DFC, desfolha e
produtividade (sc/ha). UFU, Uberlandia, 2005.
Nome técnico

TESTEMUN
ROSBURG SILILO
ROSBURG SILILO
FITOFOS
FITOFOS
ADUBO FOLIAR
DIFECONAZ + s||.|'c|o
DIFECONAZ + s||_|'c|o
DIFECONAZ + CIPROCON
TETRACONAZOLE EW
TETRACONAZOLE EC
MYCLOBUTANIL
FLUZILAZ. + CARBENDAZIN
FLUZILAZ. + FAMAXADONE
CIPROCON + AZOXYSTR

Dose ml
100
200
200
300
1000
300 + 100
300 + 200
200 + 200
500
400
400
700
700
300

CV%

DFC 02/04
47,48
36,96
36,96
48,75
34,55
50,00
29,50
18,76
0,32
3,81
3,69
3,20
9,73
10,85
1,86

a
ab
ab
a
ab
a
ab
ab
d
cd
cd
cd
bcd
bcd
cd

32,96

Diesfo 16/04
99,68 a
99,01 ab
98,74 ab
90,56 ab
99,68 a
99,68 a
94,86 ab
90,30 ab
67,82 b
75,75 b
86,50 ab
84,46 ab
91,70 ab
87,61 ab
81,3 ab
15,07

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

<><><><><>

Rrod 21/05
40,85
42,81
44,68
44,15
38,39
41,59

bc
bc
ab
bc
c
ab

45,31 abc

51,59 ab
56.77 a
51,60 ab
44,95 abc

50,64
48,53
45,09
51.25

ab
abc
abc
ab

7,55

if
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D42. Uso de fungicidas preventivamente e curativamente em
genotipos de soja com deferentes niveis de resistencia parcial
a ferrugem (Phakopsora pachyrhizi)
JULIATTI, F.C.; JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; MOURA, E.A.C.; AZEVEDO, L.A.; HAMAWAKI, O.T..
Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nucleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas s/n.,
Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.
Nas ultimas trés safras da soja ferrugem asiatica proporcionou grandes reduoﬁes de produgéo.
Apenas 0 uso de fungicidas tém sido recomendado
para o seu controle. Portanto, surge a necessidade
de obtenoéio de cultivares com niveis adequados
de resisténcia como outra opoéo de controle, além
de possibilitar também a reduoéo do ndmero de aplicao6es de fungicidas. Este trabalho teve como objetivo avaliar genotipos de soja quanto 5 ferrugem
asiatica da soja em relagéo a aplicaoéo preventiva
e curativa de fungicidas. O ensaio foi instalado
em casa-de-vegetagao da UFU, em delineamento
de inteiramente casualizado e em esquema fatorial

14 genotipos X 3 fungicidas tanto na aplicagao em
preventivo, como em curativo. Quando as plantas
apresentavam o segundo trifolio expandido, pulverlzou-se as folhas com suspensao calibrada contendo O,8x105 uredinlosporos/mL. As avaIia<;6es
consistiram em contagem do numero de pL'|stuIas/
cmz e severidade, sendo as mesmas realizadas no

foliolo central do primeiro trifolio. A primeira avaliaoéo ocorreu 6 dias apos a inoculaoéo do fungo, e
as outras duas avaliagées foram espaoadas de cinco dias. Apos obtenoéo dos dados, realizou-se a
analise de variancia e as médias foram comparadas

pelo teste de Skott-Knott.Foram realizadas trés

savaIiao6es quanto a severidade e pustula por cmz
de ferrugem asiatica a cada trés dias. Observou-se
diferentes comportamentos dos genotipos quanto
5 resisténcia e de interaoéo com os fungicidas.
Ouanto a severidade em preventivo, 0 fungicida
Azoxystrobin apresentou menor severidade de doenoa. Em aplicaoﬁes de forma curativa, quanto a
severidade, foi verificado menores niveis no
fungicida Azoxystrobin em mistura com
ciproconazole. Em relaoéo a pL'1stuIa por cmz de ferrugem asiatica, foi verificado menor severidade no
fungicida Azoxystrobin + Cyproconazole néo diferindo deste, o fungicida Cyproconazole. Para area
abaixo da curva de progresso da doenga (AACPD),
em apIicao6es de forma preventiva, foram observados menores nlveis no fungicida Azoxystrobin.
Para apIica<;6es de forma curativa, quanto 5 severidade nao foi verificada diferenoa significativa entre
os fungicidas. Em relagéo 5 quantidade de pustulas
por cm’, foram verificadas menores médias no
fungicida Azoxystrobin + Cyproconazole, que diferiu do Cyproconazole.

Os genétipos Fortuna (UFUS Impacta), IACPL1,
IAC24, e MSOY8200 apresentaram maior nivel de
resistencia parcial pelo critério da area abaixo da
curva de progresso da doenga.

TABELA 1. Efeito de diferentes genotipos e fungicidas (aplicados preventivamente) quanto a severidade de Phakopsora pachyrhizi.
Fungicida/Genotipo
Caiap6nia

Mineiros
Linhagem 16
Luziénia

Monsoy 8222
Santa Cruz
Emgopa 313

Monsoy 821 1
Conquista
Kaiabi
Fortuna
Monsoy 8200
IAC PL1
IAC 24
Médias

7

Azoxystrobin
3,89a
3,36b
3,26b
3,85b
3,8 a
3,86 a
3,20 b
2,51 b
3,10 b

3,94 a
3,65
3,35
3,50
2,94

a
ab
a
a

3144 PB

Cyproconazole

7Azoxystrobibn—I-Cyproconazole

Médias

4,94a

4,65a

4,49aA

5,37a
4,74a
5,27a
4,48 a

4,78a

4,5aA

4,88a
3,42b
4,84 a
4,62 a
4,83 a
4,44 a
4,93 a

4,29aAB
4,18 abAB
4,31 aAB

4,52 a
4,59
5,16
4,34
4,47

ab
a
ab
a

4,21 a

3,94 a
3,77 a
3,11 b

4,59 a
3,27 a
3,19 a

4,04 a

4,51 aA

3,11bA

3,12 a

4,33aAB

4,2 abAB
4,03 abAB
4,12 abAB
4,11 abAB
3,88 abAB
3,69abAB
3,6abAB
3,08bB

_
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TABELA 2. Numero de pﬁstulas por cm: de fer
rugem (Phakopsora pachyrhizi) em di
ferentes fungicidas aplicados em pre
ventivo.
_7_Fungicidas

_

TABELA4.

_ AACPD (Médias)

Cyproconazol

4,89 a

Azoxystrobina + cyproconazol

2,44 b

Azoxystrobina

1,95_b

7 m _ _"

Evolugao
de
" 7 do
7 numeros
7
pustulas
por
cmz
de
ferrugem
asiatica
(Phakopsora pachyrhizi) em
diferentes genotipos em
fungao
de
fungicidas
aplicados curativamente.

GENOTIPO
Conquista
(testemunha)
Monsoy 8200

TABELA 3. Médias de
fungicidas
mente) de
Phakopsora

diferentes genétipos e
(aplicados preventivapustulas por cmz de
pach yrhizi.

Fungicida Azoxystro Cyprocon
azole
/Genoti P o bin
7 Caiapénia

277,71 a

274,35 a

Azoxystro
bin+
Cu.n|:a:;an_

270,63 a

213,81 a

276,66 a

248,13 a

”Lin7ha’gem
16

411,79 a

237,78 a

202,17 a

Luziénia

452,21 a

334,26 ab

243,40 b

Monsoy
8222

579,30 a

198,18 b

139,63 b

Santa
Cruz

307,4 a

185,60 a

331,88 a

Emgopa
313

381,70 a

193,11 a

186,06 a

Monsoy
8211

323,35 a

173,97 a

234,18 a

Conquista

331,72 a

177,30 a

259,32 a

431,25 a

Fortuna

355,40 a I 200,01 a

224,01 a b

201,22 b
179,09 a

1059,4OA
_

Luziénia
Monsoy 8222

312,375

lac 24
Kaiabi
Linhagem 16
Caiapénia
Conquista
Fortuna

Kaiabi

AACPD(MEDIAS)
1_%
410,055
350,025

Emgopa 313
Mineiros

25 7

301,955
255,505
251,195
7274255
253,725
253,425
2572,7155

Mineiros

246,23B

Monsoy 8211

243,82B

Sta. Cruz

215,135

7150 pI1

7

195,555

Médias seguidas por Ietras distintas diferem entre si
ao nivel de significancia indicado. D.M.S. 1% =
244,60
_

TABELA 5. Numero de pustulas por
cmz
de
ferrugem
(Phakopsora pachyrhizi) em
diferentes
fungicidas
aplicados em curativo.
FUNGICIDA
S

MEDIAS ORIGINAIS

Azoxystrobin
a
Cyproconazol

434,59a

Azoxystrobin

276,12b

276,890

a +

Monsoy
8200

682,05 a

IAC PL1

240,35 a

157,91 a

217,55 a

IAC 24

458,55 a

179,51 b

255,25 ab 7

Médias

390,47 aA

22,16 bB

230,59 55

297,54 b

252,68 b

clproconazol
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T. I Workshop Brasileiro sobre a ferrugem asiatica.
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D43. Comparacéio de adjuvantes para fungicidas no
controle da ferrugem da soja
JULIATTI, F.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; FURTADO, R.B.; MOURA, E.A.C.; ALVES, T.. Universidade
Federal de Uberléndia - ICIAG — Nucleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br, Av. Amazonas s/n., Campus
Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberléndia, MG.

O objetivo deste experimento foi determinar a Maiores produtividades foram obtidas com os
eficiéncia de diferentes misturas de fungicidas no adjuvantes Silwet e Adsee embora nﬁo foram supecontrole da ferrugem, DFC e oidio da soja na culti- riores aos demais
var Vencedora em curativo (primeiros sintomas), apos
inoculacéo artificial.
Referencias bibliogréficas
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco, pertencente 5 Universidade Federal de Uberlandia, GOMES, F.P. Curso de estatistica experimental. 13.
no municipio de Uberlandia — MG, no periodo de ed. Piracicaba: Nobel, 1990. 468 p.
dezembro de 2004 a maio de 2005.
A cultivar utilizada no experimento foi BRSMG JULIATTI, F.C.; POLIZEL, A.C.; JULIATTI, F. C“.
68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMIG/ Manejo integrado de doencas na cultura da soja. 1
EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.

ed. Uberléndia, 2004. 327p.

O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, composto por 09 tratamentos, com-

OLIVEIRA, .C.B. de; MIRANDA, F.T.S. de; GODOY,
C.V. Avaliacéo de danos e controle quimico da ‘wrrugem da soja em S50 Desidério (BA). In: CONI ._SS0 BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, XXXVI. Suplemento.... Uberléndia, MG, S319, 2003.

postos cada um por quatro repeticﬁes. Cada parcela

foi composta de 6 Iinhas de 5.0 m de comprimento,
espacados de 0.45 m.
No estadio R2 (florescimento pleno), preparouse uma suspenséo do fungo Phakopsora pachyrhizi,
sendo a mesma calibrada para 8 X 10“urediniosporos

TABELA 1. Efeito

de novos adjuvantes em
aplicagéo curativa de fungicidas no
controle
da
ferrugem
asiatica
(Phakopsora
pachyrhizi),
UFU,
Uberlandia, 2005.

por ml, adlcionando Twenn 20 (0,5% v/v). As parcelas foram inoculadas com o auxilio de um pulveri-

zador costal CO2 calibrado para uma presséo de 4
bares (60 Libras/polz) e com pontas TT (110.03).
As puIverizac6es foram realizadas no estadio R4
(05/03/2005) e R5_,(24/03/2005). As avaliacﬁes

foram realizadas para as seguintes variaveis
(fitotoxidade, incidéncia, severidade de ferrugem,

DFC (septoriose), oidio, desfolha e produtividade
(sacas/ha) corrigida para 13 % de umidade dos gréos.
As avaIiac;6es foram realizadas apos a coleta de
4 foliolos nos trés pontos de quatro plantas escolhidas ao acaso em cada parcela nas duas Iinhas centrais de cada parcela.
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de
variancia, utilizando 0 teste de F, a nivel de 5% de

probabilidade. As médias foram comparadas pelo
teste de Tukey a 5%, exceto produtividade que foi
comparada pelo teste de Duncan a 5 %, segundo
Gomes (1990).

Pelos resultados apresentados nas tabelas 1 a
3 nota-se que n50 houve diferencas estatisticas entre os adjuvantes estudados. Ocorreu Ieve
fitotoxidade (Leve —nota1) para os adjuvantes
Agrocer 0,25%, Silwet L 77 0,05 % e Adsee 650
0,125
N50 houve diferenca entre osadjuvantes
no controle da ferrugem, oidio, e DFCs e Desfolha.

Nome
Técnico

Dose

ml

Pustl

cmz

Incidéncia Severida

09/03

09/03

6,20 a

38,34 a
19,35 a

2,65 a
1,00 a

15,92a

37,365

1,64a

11,94 a

29,20 a

1,46 a

9,84 a

37,45 a

1,14 a

8,48 a

32,26 a

1,22 a

45,24

40,53

78,81

09/03

Testemunha
Azoxystrobin + 300
Cyproconazole
1
Azoxystrobln+ 300
Cyproconazole
2
Azoxystrobin + 300
Cyproconazole
3
Azoxystrobin + 300
Cyproconazole
4
Azoxystrobin + 300
Cyproconazole
5
CV %

-

18,42 a

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.
1 Nimbus 0.5%
2 Agrocer 0,25%
3 Silwet L77 0,05%
4 Adsee 650 0,125%
5 AtPlus 367 0,5%
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TABELA 2. Efeito de novos adjuvantes em
aplicagéo curativa de fungicidas
no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi), oidio
(Microsphaera diffusa) expresso
em severidade de doenga (% de
area foliar lesionada). UFU,
Uberléndia, 2005.
Nome
Técnico

Testemunha
Azoxystrobin +
Cyproconazole
1
Azoxystrobin +

Dose
ml

SEV

SEV

FER
24/3

300

7,28 a
0,00 b

FER
02/4
65,00 a
3,75 b

OID
02/04
47,48 a
0,00 b

300

0,11 b

2,50 b

0,00 b

Cyproconazole
2
Azoxystrobin +
Cyproconazole
3

300

0,00 b

2,50 b

0,00 b

Azoxystrobin +

300

0,03 b

2,50 b

0,00 b

Cyproconazole
4
Azoxystrobin +
Cyproconazole
5

300

0,15 b

1,25 b

0,00 b

17,5
22,35
31,05
CV %
Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo

teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
1 Nimbus 0,5%
2 Agrocer 0,25%
3 Silwet L77 0,05%
4 Adsee 650 0,125%
5 AtPlus 367 0,5%

TABELA 3. Efeito de novos adjuvantes em
apiicagrio curativa de fungicidas
no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi), oidio

(Microsphaera diffuse) expresso
em severidade de doenga (% de
érea foliar lesionada). UFU,
Uberlandia, 2005.
Nome

SEV

25.9

Técnico

7 DFC DESFO2 DESF
02/04
/4
16/4

PROD
21/5

7Testemunha 747,45 a 24,27 a 100,007 37,04 5

a
Azoxystrobin + 2,56 b 2,83 b 86,77 b 55,97 ab
Cyproconazole
1
Azoxystrobin + 1,33 b 2,83 b 90,30 b 51,85 ab

Cyproconazole
2
Azoxystrobin +
Cyproconazole
3
Azoxystrobin +
Cyproconazole
4
Azoxystrobin +
Cyproconazole
5
CV %

4,64 b 2,83 b 90,74 b 59,26 a
7,30 b 1,27 b 91,68 b 59,46 a
8,60 b 2,83 b 96,19 b 51,44 ab
40,47

50,16

7,25

24,06

Médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

1 Nimbus 0,5%

2 Agrocer 0,25%

3 Silwet L77 0,05%
4 Adsee 650 0,125%

5 AtPIus 367 0,5%
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D44. Reduc5o de dose de Nimbus no controle da ferrugem,
oidio e septoriose da soja
JULIATTI, F.C.; SILVA JUNIOR, J.L. DA; FURTADO, R.B.; MOURA, E.A.C.; ALVES, T.; JULIATTI, F.C.;
HAMAWAKI, O.T.. Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nucleo de Fitopatologia, juliatti@ufu.br,
Av. Amazonas s/n., Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG.

Este trabalho teve como objetivo estudar 0 efeito da reduc5o da dose do addjuvante Nimbus no
controle da ferrugem, DFC e oidio da soja apos
inocuIac5o artificial em curativo (primeiros sintomas).
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco, pertencente 5 Universidade Federal de Uberlandia,
no municipio de Uberléndia — MG, no periodo de
dezembro de 2004 a maio de 2005.
A cultivar utilizada no experimento foi BRSMG
68 (Vencedora) desenvolvida pela EPAMIG/
EMBRAPA, a qual apresenta ciclo médio.
O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, composto por 09 tratamentos, compostos cada um por quatro repeticﬁes. Cada parcela
foi composta de 6 Iinhas de 5.0 m de comprimento,
espacados de 0.45 m.
No estadio R2 (florescimento pleno), preparouse uma suspens5o do fungo Phakopsora pachyrhizi,
sendo a mesma calibrada para 8 X 10“urediniosporos
por ml, adicionando Twenn 20 (0,5% v/v). As parcelas foram inoculadas com 0 auxilio de um pulverizador costal CO2 calibrado para uma press5o de 4
bares (60 Libras/pol’) e com pontas TT (110.03).
As pulverizacﬁes foram realizadas no estadio R4
(05/03/2005) e R5_,(24/03/2005). As avaliacﬁes
foram realizadas para as seguintes variaveis

(fitotoxidade, incidéncia, severidade de ferrugem,
DFC (septoriose), oidio, desfolha e produtividade
(sacas/ha) corrigida para 13 % de umidade dos gr5os.
As avaIiac6es foram realizadas apos a coleta de
4 foliolos nos tres pontos de quatro plantas escolhidas ao acaso em cada parcela nas duas Iinhas centrais de cada parcela.
Pelo programa Sanest, realizou-se a analise de
variéncia, utilizando o teste de F, a nivel de 5% de
probabilidade. As médias foram comparadas pelo
teste de Tukey a 5%, exceto produtividade que foi
comparada pelo teste de Duncan a 5 %, segundo
Gomes (1990).

Pelos resultados apresentados nas tabelas 1 a
3 nota-se que n5o houve diferencas estatisticas entre os diferentes fungicidas combinados ou n50 as
diferentes doses do adjuvante Nimbus. N50 correu
fitotoxidade para os diferentes volumes e doses do

adjuvante Nimbus. Todos os tratamentos foram efi-

cientes no controle da ferrugem, oidio, e DFCs e da
desfolha por elas provocada. N50 houve diferenoas
na produtividade entre os tratamentos. Presume-se
que o controle das doenoas da soja possa ser realizado pela mistura azoxystrobina + ciproconazoe sem
0 uso do adjuvante Nimbus. O veranico ocorrido de
01 a 15 de fevereiro prejudicou a resposta da cultivar Vencedora aos diferentes tratamentos em rela<;5o a testermunha.
TABELA1. Efeito do adjuvante Nimbus em
mistura com diferentes fungicidas
no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi), UFU,
Uberléndia, 2005.
Nome
7
Dose
Pustl Incidénc Severid
Técnico
ml
cmz
ia
a
09/03

09/03

09/03

2-PRlOR|XTRA/
PRIORIXTRA
3PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA

300/300

10,38 a 6,88 a 30,96 a
3,41 a 0,51 a 12,38 a

300/300

3,12 a

0,51 a

14,64 a

4.

300/300

1,26 a

0,14 a

4,21 a

300/300

2,60 a

0,29 a 12,38 a

300/300

5,34 a

0,66 a

300300

8,48 a

0,99 a 29,28 a

300/300

4,81 a

0,61 a

23,19 a

400/400

4,73 a

0,53 a

16,12 a

500/500

7,45 a

1,09 a 18,83 a

600/600

3,74 a

0,20 a 13,79 a

500/500

5,31 a

0,52 a 19,35 a

500/500

2,06 a

0,24 a

I-TESTEMUNHA

PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
5PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
6PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
7PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
3PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
9PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
10PRIORIXTRAIPRI
ORIXTRA
11-PR|ORlXTRA/
PRIORIXTRA
12OCPERAIOPERA
13SPHERE/SPHER
E

15,64 a

9,07 a

Cv%
76,61
67,86
69,32
Tratamentos 2 a 7, doses de Nimbus (0, 3%, 0.5%; 0,45%;
0.6% e 0,75% e 1,0%, respectivmente). Tratamentos 2 e 3
(100 Llha), demais 200 Llha.
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TABELA 2. Efeito do adjuvante Nimbus em
mistura com diferentes fungicidas
no controle da ferrugem asiatica e
oidio da soja. UFU, Uberléndia,
Nome
Técnico

2005.
Dose

TESTEMUNHA

PRIORIXTRAI
PRIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRAI
PRIORIXTRA
OPERA/OPERA
SPHERE/SPHE
RE

TABELA 3. Efeito do adjuvante Nimbus em
mistura com diferentes fungicidas
Na redug5o da desfolha e
produtividade da soja. UFU

_

ml
~
300/300

SEV
DES
2/4
2/4
50,00 a 18,74 a
2,46 b 1,24 b

300/300

0,00 b

1,24 b

300/300

1,24 b

0,00 b

300/300

0,00 b

0,00 b

300/300

0,00 b

0,00 b

300300

0,00 b

0,00 b

300/300

0,00 b

400/400

0,00 b

2,46 a

TESTEMUNHA

0,00 b

PRIORIXTRA!

0,00 b

0,00 b
0,00 b

1,24 b

600/600

0,00 b

0,00 b

500/500
500/500

0,00 b
2,46 b

0,00 b

CV 0/o

2/4

0,00 b

500/500

0,00 b

1,00

Uberléndia, 2005.
DESF
Dose

Nome
Técnico

ml

18/4

PROD
21/5

300/300

98,74 a
79,91 ab

40,78 a
42,38 a

300/300

77,33 ab

42,42 a

300/300

72,35 b

46,19 a

300/300

78,56 ab

46,38 a

300/300

78,56 ab

39,35 a

300300

86,24 ab

46,28 a

300/300

78,57 ab

47,91 a

400/400

76,22 ab

42,07 a

500/500
RIORIXTRA
PRIORIXTRA! 600/600
PRIORIXTRA
OPERA/OPERA 500/500
SPHERE/SPHE 500/500
RE

79,98 ab

46,28 a

72,31 b

45,52 a

78,45 ab
80,00 ab

44,39 a
42,75 a

2,48

2,51

OID

0,00 b

26

PRIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P
RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P

RIORIXTRA
PRIORIXTRA/P

0,7
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D45. Eficécia do fungicida pyraclostrobin + epoxiconazole em um
programa de aplicac5o para 0 controle de ferrugem asiética e
doencas de final de ciclo da soja
CAMPOS, H.D.; SILVA, L.H.C.P.; SILVA, J.R.C.. FESURV-Universidade de Rio Verde, CX. Postal 104,
CEP 75901-970, Rio Verde, GO, campos@fesurv.br

A eXpans5o da cultura da soja tem proporcionado um aumento na incidéncia e severidade de doencas, tornando-se um dos principals obstaculos no
seu potencial produtivo.
Atualmente, doencas da parte aérea da planta
como a mancha parda, crestamento foliar de
cercospora, antracnose, mancha alvo e ferrugem

asiatica, tem-se destacado entre os principals problemas fitossanitarios na cultura da soja. Embora
maior preocupac5o tem sido direcionada para a ferrugem asiatica, a qual proporcionou perdas de até
80% nas Eiltimas safras, outras doencas como a

mancha parda e crestamento de cercospora também s50 responsaveis por perdas significativas 5
cultura. Como controle a utilizac5o de fungicida ain-

da é uma das opc6es seguras para amenizar os danos causados por esses patogenos. No entanto, temse observado que a maioria dos fungicidas pertencentes ao grupo dos triazéis é eficaz contra a ferrugem asiética, mas n5o s5o t5o eficazes quanto

estrobilurinas e benzimidazois para o controle das
doencas de final de ciclo (Silva et al., 2005).

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiéncia de pyraclostrobin + epoxiconazole
visando o controle da ferrugem asiética e de doen-

cas de final de ciclo na soja.
O experimento foi conduzido no municipio de
Rio Verde, GO, durante a safra 2004/O5, em area
de plantio direto, tendo sido cultivado soja na safra
de ver5o anterior. As plantas foram dispostas sob o
delineamento experimental de blocos casualizados
com nove tratamentos e quatro repeticﬁes, conforme preconizado pela Comiss5o de Fitopatologia durante a XXV Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regi5o
Central do Brasil. Cada parcela foi composta por seis

fileiras de cinco metros de comprimento cada, sendo a parcela Utll constituida pelas quatro fileiras centrais. Foram eliminados 50 cm de cada extremidade
da parcela, sendo, portanto, a area U'lIll da parcela
igual a 8m2. O espacamento entre Iinhas foi de 50
cm, com uma densidade de 13 plantas por metro.
A cultivar utilizada foi a Emgopa 315. Para 0
plantio, as sementes foram inoculadas com inoculante

turfoso, na concentra05o recomendada pelo fabricante. Os tratos culturais foram os mesmos realizados em lavoura comercial. Os herbicidas e inseticidas foram utilizados conforme necessidade, sendo

aplicados apenas produtos registrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.
Os fungicidas avaliados foram: pyraclostrobin
+ epoxiconazole (Opera); epoxiconazole (Opus);
metconazole (Caramba 90); tiofanato-metilico
(Cercobin 500 SC); azoxystrobin + ciproconazole
(Priori Xtra); flutriafol (Impact). Além desses tratamentos, plantas n50 pulverizadas foram mantidas
como testemunha (quadro1).
Quadro 1. Tratamentos: fungicidas, doses e épocas de
ap|icac5o.
TRATAM ENTOS
I“ aplicacﬁo
Testemunha
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole

pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
azoxystrobin +
ciproconazole *

Dose

Epoca de
apIica<;50

2" aplicacéo

(gi.a./ha)

pyraclostrobin +

55,5 + 25

R3 e R5.2

66,5 + 25/
50
66,5 + 25/
54
66,5 + 25/
50 + 300

R3 e R5.2

66,5 + 25/
100
66,5 + 25/
62,5
60 + 24

R3 e R5.2

epoxiconazole
epoxiconazole
metconazole
epoxiconazole +
tiofanatometilico
tebuconazole
ﬂutriafol
azoxystrobin +
ciproconazole *

R3 e R5.2
R3 e R5.2

R3 e R5.2
R3 e R5.2

* Utilizado 0 adjuvante Nimbus a 0,5% (vlv)

Conforme dispostos no quadro 1, foram realizadas duas aplicacﬁes para todos tratamentos com
fungicidas, a primeira em R3 (final da fIorac5o: vagens com até 1,5 cm de comprimento), momento
em que foram detectados os primeiros sintomas da
ferrugem. A segunda aplicac5o foi realizada em R5.2
(maioria das vagens com granac5o de 10% a 25%
(Ritchie et al., 1982).

Para a pulverizac5o foliar foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2, contendo uma
barra de trés metros de comprimento e seis bicos
(tipo leque duplo TJ 110.02) espacados a O,5m. O

volume de calda utilizado foi de 200 L/ha e a press5o do pulverizador de 30 lb/pol’.
As avaliacﬁes de eficacia dos fungicidas foram
realizadas com base na severidade da doenca, ou
seja, porcentagem de area foliar infectada, peso de
mil gr5os e produtividade. Para a severidade média
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da doenca, as avaIiac6es foram realizadas durante
os estadios de R2 e R7.1, totalizando-se sete avaliac6es. Para tanto, foram amostradas ao acaso cinco plantas por parcela util, seguindo-se a escala
dlagramatica proposta por Canterl & Godoy (2003).
A primeira avaIiac5o foi realizada no momento da
aplicac5o dos fungicidas. A0 término do experimento, foi avaliado o rendimento da cultura através do
peso de mil gr5os e produtividade, com umidade dos
gr5os corrigida a 13%.
Para interpretac5o dos dados foi realizada a analise de variéncia e aplicado 0 teste de Tukey a 5% de
probabilidade, com auxilio do programa Sisvar 4.2.
Em relac50 5 severidade nas primeiras avalia<;6es nas metades inferior e superior, todos os trata-

mentos com fungicidas diferenciaram da testemu-
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Quadro 3. Severidade de ferrugem asiatica (Phakopsora
pachyrhizi) no estadio R7.1, 21 dias apos a segunda
aplicacéo.
TRATAM ENTOS
2“ aplicac5o
1“ aplicacﬁo
Testemunha
pyraclostrobin + pyraclostrobin +
epoxiconazole
epoxiconazole
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
metconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole +
tiofanatoepoxiconazole
metilico
tebuconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
ﬂutriafol
pyraclostrobin +
epoxiconazole
azoxystrobin +
azoxystrobin +
ciproconazole *
ciproconazole "‘
C.V.(%)

Severidade (%) — R7.1
Inferior
Superior
83,75 b
59,25 b
3,43 a
0,30 a
2,31 a

0,21 a

3,43 a

0,40 a

1,43 a

0,115

2,12 a

0,18 a

1,37 a

0,06 a

2,93 a

0,27 a

23,11

21,94

nha, que ainda apresentava severidade inferior a 1%
(quadro 2).

Quadro 2. Severidade de ferrugem asiatica (Phakopsora
pachyrhizi) no estédio R5.1, 27 dias apos a primeira
aplica<,:5o.
TRATAM ENTOS
2“ aplicacﬁo
I“ aplicacﬁo
Testemunha
pyraclostrobin + pyraclostrobin +
epoxiconazole
epoxiconazole
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
metconazole
epoxiconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole +
epoxiconazole
tiofanatometi Iico
pyraclostrobin +
tebuconazole
epoxiconazole
pyraclostrobin +
ﬂutriafol
epoxiconazole
azoxystrobin +
azoxystrobin +
ciproconazole *
ciproconazole *
C.V.(%)

Severidade (%) — R5.1
Supcﬂor
Inferior
0,29 B
0,46 C
0,08 A
0,00 A
0,07 A
0,04 A

0,03 A
0,04 A
0,15 B
0,07 A
22,41

0,00 A
0,017 A
0,007 A
0,03 A
0,03 A
0,02 A
38,05

Na Ciltima avaIiac5o de severidade, todos cs tratamentos que continham fungicidas diferiram da testemunha, que apresentou 83,75% de severidade na

(2986,85 kg/ha) e duas aplicacﬁes de azoxystrobin
+ ciproconazole (3034,85 kg/ha), destacaram-se
entre os melhores (quadro 4).
N50 observou sintomas de fitotoxidez para os
fungicidas avaliados.
Quadro 4. Rendimento (peso de mll gr5os e
produtividade) em fungéo do tratamento com fungicida.
TRATAMENTOS
2" aplicacﬁo
I“ aplicaqﬁo
Testemunha
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
pyraclostrobin +
epoxiconazole
azoxystrobin +
ciproconazole *
C.V.(%)

PMG (g)

Prod.

(kg/ha)

114,77 bc
129,34 a

1798,34 c
3101,70 a

127,35 ab

2586,17 b

metconazole

128,90 a

2986,85 a

epoxiconazole +
tiofanatometilico
tebuconazole

114,13 c

2593,30 b

128,56 a

2890,40 ab

ﬂutriafol

127,52 a

2893,77 ab

azoxystrobin 1:
ciproconazole *

129,90 a

3034,85 a

4,28

5,53

pyraclostrobin +
epoxiconazole
epoxiconazole

metade inferior e 59,25% na superior (quadro 3).
Entre os fungicidas n50 houve diferencas significativas.

Com eXcec5o do

programa

contendo

pyraclostrobin + epoxiconazole na 1a aplicac5o e
epoxiconazole + tiofanato-metilico na 2a aplicac5o,
todos os tratamentos com fungicidas apresentaram
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D46. Avaliac5o da eficiéncia do fungicida tetraconazole para
controle da antracnose na cultura da soja em Goi5nia, GO
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNESNSOBRINHO, J.B.’; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.l.M.°; SILVA, L.O.2; ABUD, SP; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5.; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.4; GODOY, C.V.“. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal
533, CEP 74001-970, Goi5nia, GO; ZAGENCIARURAL, Goi5nia, GO; “Embrapa Cerrados, Planaltina, DF;
‘Embrapa Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

lntroduc5o
A import5ncia econémica da cada doenca varia

TabeIa1- Lista de tratamentos para controle da
antracnose.
Tratamento

ingrediente ativo

Dose-pc
(I/ha)
300

com o ano e com a regi5o, dependendo das condi1, Eminent 125 Tetraconazole
c6es climaticas de cada safra. As perdas anuais de
Ew
produc5o por doencas s50 estimadas em cerca de
2,
Eminent
125 Tetraconazole
15% a 20%, entretanto, algumas perdas podem
ocasionar perdas de quase 100% (Embrapa, 2005).
Ew
Dentre as doencas problematicas para a cultura da
3, Eminent 125 Tetraconazole
soja em regi6es tropicais fimidas esté a antracnose,
Ew
doenca causada pelo fungo Colletotrichum dematium
4. Cercobin 700 Tiofanato metilico
var. truncata (Yorinori, 2002; Embrapa 2004).
5,
Folicur
Tebuconazole
Atualmente a antracnose é uma das principals
doencas da soja nas regi6es dos cerrados. Sob con6,
EpoXiconazoIe+Pyr
Opera
dic6es de alta umidade, causa apodrecimento e queda
aclostrobin
das vagens, abertura das vagens imaturas e germi7,
Bendazol
Carbendazin
nac;5o dos gr5os em formac50. Pode causar perda
8, Celeiro/Impact Tiofanato Metilico
total da produc5o, mas com maior freqiiéncia, cau+ Flutriafol
Duo
sa alta reduc5o do numero de vagens e induz a plan9. Testemunha
ta 5 retenc5o foliar e haste verde. Além das vagens,
0 Colletotrichum dematium var. truncata infecta a
haste e outras partes da planta, causando manchas
escuras (Embrapa, 2004; Nunes Junior et al, 2004). 050 foi realizada conforme a evoIuc5o da

400
500
400
500
500
500
600

-

doenca, e

se deu no estadio R5.2, com um intervalo de 33

dias apos a primeira apIicac5o. A apIicac5o foi feita

Objetivos
Avaliar a eficiéncia e praticabilidade agron6mica do fungicida tetraconazole (Eminent) no controle
da antracnose da soja (Co/letorichum dematium var.
truncata, na regi5o dos cerrados.

Material e métodos
O ensaio foi conduzido na Embrapa-SNT,
Goi5nia-GO. A cultivar utilizada foi a BRSMT Pinta-

do, grupo de maturac5o médio, ciclo de 126 dias e
semeada no dia 04 de dezembro de 2004.

utilizando pulverizador costal pressurizado com CO2

e volume de apIicac5o de 200 I/ha.
As avaIia06es de tecido afetado pela antracnose
da soja, foi realizada em 20 plantas por parcela, verificando o n° de trifolios (folhal peciolo) afetados por
planta em relac5o ao n° total de trifolios, n° de vagens
afetadas por planta em reIac5o ao n° total de vagens.
Foram realizadas avaliacﬁes de desfolha quando a testemunha apresentava com 80% de desfolha
, produtividade e peso de 1000 gr5os.
Para analise de sementes de soja foi utilizado 0
método do "Blotter Test", com 100 (cem) sementes
por repetic5o, num total de quatrocentas por tratamento.

O delineamento utilizado foi o de blocos

casualizados composto de 9 tratamentos (tabela 1)
e 4 repeticﬁes, sendo cada repetic5o, constituida
por parcelas de 6 Iinhas de 6 metros de comprimento. Foram realizadas 2 aplicacﬁes dos fungicidas por
tratamento. A primeira aplicacao ocorreu no estadio

R3 de desenvolvimento da soja, a segunda aplica-

Resultados
As aplicacﬁes dos fungicidas foram realizadas
no estadio R3 e R5.2 de desenvolvimento da soja.
Com eXcec5o do T1(TetraconazoIe-0,3), todos os
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outros tratamentos com fungicidas foram superiores 5 testemunha sem controle na reduc5o da incidéncia de antracnose no trifolio ,peIo teste de Scott

Knott a 5% de signific5ncia(TabeIa 2). Em reIac5o a
incidéncia na vagem, todos os produtos foram semelhantes 5 testemunha sem controle.
Para a produtividade, todos os tratamentos com
fungicidas foram estatisticamente semelhantes 5
testemunha sem controle, entretanto, em termos
absolutos, ha diferenca em produtividade dos tratamentos com fungicidas em relac_:5o 5 testemunha
sem controle. (Tabela 2).
Nas condi<;6es em que foi realizado o ensaio,
n50 foi observado sintomas de fitotoxicidade na cultivar BRSMT Pintado.

Conclus5o
A maioria dos tratamentos foram superiores 5
testemunha, no controle da antracnose na cultura
da soja, reduzindo de maneira bastante expressiva
a presenca dos sintomas da doenca, exceto o
T1(tetraconazoIe 0,3), o qual apresentou freqLIencia de antracnose no trifoliolfolhalpeciolol, semelhante 5 testemunha e o T3( tetraconazole 0,5) que
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Tabela 2 -Produtividade, inc. trifélio, inc. na vagem, inc. semente, desfolha, peso de 1000
gr5os e retengéo foliar . Goi5nia 2004/2005.
Inc.
Desfolha Retencéo
Trat”

Produtividade
(kg/ha)

Inc trifolio
' 1
_

Freq‘ na
vagem1

c.v.(%)=15,57 C")/5%)” c.v.(%)=
_

semente1
CV(%)=32,
72

CV(%)=
5,36

Foliar

cv=

1°30

9,70

Pegfigg (1500
C.V.(%) =

4,55

T1

2409,8 a

9,95 a

5,86 a

1,25 b

60c

2a

166,84 a

T2

2354,2 a

5,53 a

1,25 b

70b

2278,5 a

4,41 a

2,75 a

65 c

T4

2430,7 a

5,1 a

1 b

70 b

T5

2593,1 a

4,64 a

1,75 b

70 b

T6

2659,4 a

5,08 a

1 b

60 c

1,5b
1,5b
1,375b
1,375b
1,75a

159,36 b

T3

T7

2628,1 a

3,24 b
3,23 b
4,43 b
5,1 b
4,69 b
4,85 b

4,79 a

1,25 b

70 b

1,5 b

155,15 b

T8

2461,1 a

4,56 b

4,27 a

0,25 b

60 c

1 c

157,39 b

162,64 a
157,05 b
166,98 a
167,80 a

4,75 a
80 a
1 c
152,84 b
T9__
1967,4 a
13,49 a
6,74 a
Médias seguidas de7m7:5m5 Ietra n50 diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nivel de 5% de probabilidade.
‘Médias transfonnadas, K=0,5

<><><><><>
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D47. Avaliac5o da eficiéncia da mistura de fungicidas
tiofanato metilico + flutriafol (Celeiro/Impact Duo)
para controle da antracnose na cultura da soja em Goiénia, GO
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES~SOBRINHO, J.B.’; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.I.M.3; SILVA, L.O.2; ABUD, S3; MOREIRA, C.T.°; ASSUNCAO, M.S.“; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.“; GODOY, C.V.“. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533,
CEP 74001-970, Goiénia, GO; ZAGENCIARURAL, Goi5nia, GO; 3 Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa
Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

lntroduc5o
A importéncia econémica da cada doenca varia com o ano e com a regi5o, dependendo das
condic6es climaticas de cada safra. As perdas anuais de produc5o por doencas s50 estimadas em
cerca de 15% a 20%, entretanto, algumas perdas
podem ocasionar perdas de quase 100% (Embrapa,
2005). Dentre as doencas problematicas para a
cultura da soja em regi6es tropicais Cimidas esta a
antracnose, doenca causada pelo fungo
Colletotrichum dematium var. truncata (Yorinori,
2002; Embrapa 2004).
Atualmente a antracnose é uma das principals
doencas da soja nas regi6es dos cerrados. Sob condio6es de alta umidade, causa apodrecimento e queda das vagens, abertura das vagens imaturas e ger-

Tabela1- Lista de tratamentos para controle da
_antracnose.
Tratamento
1, Celeirol
Impactduo
2, Celeirol
Impactduo
3, Celeirol
Impact duo
4, PrioriXtra1

Objetivos
Avaliar a eficiéncia e praticabilidade agron0mica da mistura de fungicidas tiofanato metilico +
flutriafol (Celeiro/Impact Duo) no controle da
antracnose da soja (Co/letorichum dematium var.
truncata, na regi5o dos cerrados.

Material e métodos
O ensaio foi conduzido na Embrapa-SNT,
Goi5nia-GO. A cultivar utilizada foi a BRSMT
Uirapuru, grupo de maturac5o tardio, ciclo de 141
dias e semeada no dia 01 de dezembro de 2004.
O delineamento utilizado foi 0 de blocos
casualizados composto de 9 tratamentos (tabela 1)

e 4 repetic6es, sendo cada repetic5o, constituida

Tiofanato Metilico

Dose-pc
(I/ha)_

7 500

+ Flutriafol
Tiofanato Metilico

500

+ Flutriafol
Tiofanato Metilico

700

+ Flutriafol
Azoxistrobin +

300

Cyproconazole
5, Opera

EpoXiconazo|e+

500

Pyraclostrobin
6

Punch

Carbendazin +

400

Fluzilazole

mina<;5o dos gr5os em formac;5o. Pode causar per-

da total da produc5o, mas com maior freqtiéncia,
causa alta reduc;5o do ntlmero de vagens e induz a
planta 5 retenc5o foliar e haste verde. Além das
vagens, 0 Colletotrichum dematium var. truncata
infecta a haste e outras partes da planta, causando
manchas escuras (Embrapa, 2004; Nunes Junior
et al, 2004).

ingrediente ativo7

7. Cercobin 500 Tiofanato metilico
Sc
Flutriafol
8. Impact
9. Testemunha
-

600
500

7l5dici0nar Nimbus 0,5% vlv

por parcelas de 6 Iinhas de 6 metros de comprimento. Foram realizadas 2 aplicacﬁes dos fungicidas por
tratamento. A primeira apIicac5o ocorreu no estédio
R3 de desenvolvimento da soja, a segunda aplicac5o foi realizada conforme a evoIuc5o da doenca, e
se deu no estadio R5.2, com um intervalo de 28
dias apos a primeira apIicac5o. A apIica<;5o foi feita
utilizando pulverizador costal pressurizado com CO2
e volume de apIicac5o de 200 I/hé.
As avaliacﬁes de tecido afetado pela antracnose
da soja, foram realizadas em 20 plantas por parcela,
verificando 0 n° de trifélios (folhal peclolol afetados
por planta em reIac5o ao n° total de trifolios.
Foram realizadas avaliacﬁes de desfolha quando a testemunha apresentava com 80% de desfolha

, produtividade e do peso de 1000 gr5os.
Para anélise de sementes de soja foi utilizado 0
método do "BIotter Test", com 100 (cem) sementes
por repetic5o, num total de quatrocentas por trata-

mento.
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As apIicac6es dos fungicidas foram realizadas
no estadio R3 e R5.2 de desenvolvimento da soja.
Todos os tratamentos com fungicidas foram superiores 5 testemunha sem controle na reduc5o da incidéncia de antracnose no trifolio e na semente, pelo

EMBRAPA. Tecnologias de Produc5o de Soja Regi5o
Central do Brasil 2005, Londrina/PR: Embrapa Soja;
Embrapa Cerrados, Embrapa Pecuaria Oeste, Fundac5o Meridional, Sistema de produc5o 6, 2004. 239p.

teste de Scott Knott a 5% de significéncia (Tabela

2).
Com relac5o 5 produtividade, todos os trata-

mentos com fungicidas foram superiores estatisticamente da testemunha sem controle. (Tabela 2).
Nas condicﬁes em que foi realizado 0 ensaio,
n50 foi observado sintomas de fitotoxicidade na cultivar BRSMT Uirapuru.

EMBRAPA. Resultados da rede de ensaios para controle quimico de doencas na cultura da soja. Safra
2003/04. LondrinalPR. Embrapa Soja. Documentos
251, 2005. 88p.
NUNES JUNlOR,J; GUERZONI, R.A.; SOUSA, R.P.;
MONTEIRO, P.M.F.O.; SOBRINHO, J.B.N.; PIMENTA, C.B.; YORINORI, J.T.; GODOY, C.V.; ASSUNCAO, M.S.; SEII, A.H.; SOUZA, P.I.M.; SILVA, S.A.;
SILVA, L.H.C.P.; CAMPOS, H.D. Levantamento da

Conclus5o
Os fungicidas proporcionaram aumento significativo nos valores de rendimento de gr5os. Todos
os produtos foram eficientes na redu<;5o da incidencia de antracnose no trifolio e na semente,sendo o
T3 (.Tiofanat0 Metilico + Flutriafol) o que apresentou menor incidéncia de antracnose na semente.

ocorréncia de doencas em soja no estado de Goias e
Distrito Federal durante a safra 2003/2004.ln: XXVI
Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regi5o central do
Brasil, Ribeir5o PretolSP. Embrapa Soja: Fundac5o
Meridional. Documentos 234, 2004. P137-138.
YORINORI, J. T.Situac5o Atual das Doencas Potenciais no Cone Sul. In: II Congresso Brasileiro de Soja
e Mercosoja 2002, Foz do lQU80U lPR. LondrinalPR
2002. p.94, Embrapa Soja 2002. p171-186.

Tabela 2 -Produtividade, inc. trifélio, inc. semente, desfolha, peso de 1000 gr5os e reteng5o
foliar . Goi5nia 2004/2005.
Trat°

Produtividade
(kg/ha)

Inc.trifoIio'
C.V.(°/;I)=

C.V.(%) = 15,71

4,9

Inc. semente‘
CV(%)=14,73

Desfolha
CV(%)= 4,53

Reten<;5o
Foliar

Peso de1000
gr5os(g)

CV= 16 74

C.V.(%) = 3,62

T1

2617,2 a

11,21 b

3,75 b

50 d

3,25 a

131,08 a

T2

2588,0 a

11,78 b

3,75 b

61,25 c

3,25 a

127,65 a

T3

2283,6 a

12,20 b

0,5 c

53,75 d

3,75 a

132.91 a

T4

2508,9 a

11,94 b

3,5 b

71,25 b

2,75 b

124,86 b

T5

2378,5 a

12,53 b

2,75 b

62,50 c

2c

128,50 a

T6

2419,6 a

12,49 b

3,5 b

62,50 c

2,75 b

128,87 a

T7

2.586,1 a

12,09 b

3,5 b

58,75 c

3,75 a

136,25 a

T8

2346,6 a

12,39 b

4b

70 b

2,75 b

128,93 a

119.84 b
1,0 d
T9
80 a
1830,6 b
7,75 a
14,25 a
Médias seguidas do mesma Ietra n50 diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nivel dc 5% de probabilidade.
‘Médias transforrnadas, K=0,5
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D48. Avaliac5o da eficiéncia de fungicidas para controle da
ferrugem asiética da soja em Goi5nia, GO durante a safra 2004/05
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES_SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.l.M.3; SILVA, L.O.2; ABUD, SP; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S."; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.“; GODOY, C.V.“. ICTPA LTDA, CX. Postal 533,
CEP 74001-970, Goi5nia, GO; ZAGENCIARURAL, Goi5nia, GO; “Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa
Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

lntroduc5o
No Brasil, aproximadamente 40 doencas ja foram identificadas. A import5ncia econ0mica de cada
doenca, varia com o ano e com a regi5o, dependendo das condicﬁes climaticas de cada safra. Entre as
doencas foliares ftingicas mais importantes, podemse destacar a ferrugem asiética (Phakopsora
pachyrhizi). Essa doenca pode provocar reduc5o no
rendimento da soja de até 75%, quando comparadas a areas tratadas e n50 tratadas com fungicidas
(Embrapa, 2004, Balardin et al,2005).
Em Goiés, apés 4 anos do estabelecimento da
ferrugem asiatica, a sua ocorréncia ja é de quase
100% das éreas de soja do estado. Na safra 2003/
04 e 2004/05, as regi6es mais atingidas foram a
sudeste, sul, Ieste e o entorno do Distrito Federal,
com perdas estimadas em 20% e 5%(Nunes Junior
e Pimenta, 2005)

Objetivos
Ensaio de rede: avaliar a eficiéncia relativa dos
produtos (Tabela 1) para refinar recomendacées,
como nivel de severidade para apIicac5o de fungicida

TabeIa1- Lista de tratamentos para controle da
ferrugem asiatica da soja( Phakopsora pachyrhizi);
Tratamento

ingrediente ativo

dose — I/ha

_

comercial)

(produto

1_

Testemunha

2
3

Folicur
Priori Xtra‘
Opus
Eminent
Rival

0o_\|o~u1-rs

Domark
Artea

9

Punch

10

Alert

11.

Charisma

tebuconazole
azoxystrobin +

0,50
0,30

ciproconazole
epoxiconazole

tetraconazole
tebuconazole
tetraconazole
ciproconazole +
propiconazole
ﬂusilazole +
carbendazin
ﬂusilazole +

0,40
0,40
0,50
0,50
0,30
0,40
0,60

carbendazin
flusilazole +

famaxadone
12 Celeirol Imp. flutriafol + tiofanato
metilico
Duo
triﬂoxystrobin +
13 Nativo2
tebuconazole
fenarimol
14 Rubigan
Miclobutanil
Systhane
15.

0,70
0,60
0,50
0,50
0,40

7' adicionar Nimbus O,5% vlv

2 adicionar oleo metilado de soja 0.5% (Lanzar)

no controle da ferrugem asiatica.

Material e métodos
O ensaio foi conduzido na Embrapa-SNT,
Goi5nia-GO. A cultivar utilizada foi a BRSGO Bela
Vista, grupo de matura<;5o tardio, ciclo de 136 dias

e semeada no dia 24 de novembro de 2004.
O delineamento utilizado foi o de blocos

casualizados composto de 15 tratamentos (tabela
1) e 4 repeticﬁes, sendo cada repetic5o constituida
por parcelas de 6 Iinhas de 6 metros de comprimento. Foram realizadas 02 apIica<_:6es dos tratamen-

te, da produtividade nos 5 m2 centrais de cada parcela, da desfolha quando a testemunha apresentava
com 80% de desfolha e do peso de 1000 gr5os.
Foi calculada a area abaixo da curva de progresso
da doenca (AACPD), integrando a curva de progresso
da doenca para cada parcela, através da formula:
AACPD=Z (X, + xm) (tm-ti)
2
onde, n é 0 numero de avaliacﬁes, X é a proporc5o de
doenca e (tn — ti) é o intervalo de avaliacﬁes consecutivas. O valor da AUDPC sintetiza todas as avaliac6es de severidade da doenca em um Unico valor.

tos, sendo uma em R3(final de flora<;5o) de forma

preventiva em 31/01/05 e outra em R5.2 (formac5o
de gr5os) em 08/03/05. As aplicacées foram feitas
utilizando pulverizador costal pressurizado com CO2

e volume de apIicac5o de 200 I/ha.
Foram realizadas avaIiac6es da severidade no

momento da apIicac5o dos produtos e semanalmen-

Resuhados
A ferrugem asiética, foi a doenca que predominou no ensaio, com surgimento dos primeiros sintomas em R4, sendo a primeira apIicac5o realizada em
R3, antes dos sintomas iniciais da doenca. Com ex-
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ce<;5o do tratamento 14 (fenarimol), todos os outros foram superiores 5 testemunha sem controle na
reduc5o da AACPD, pelo teste de Scott Knott a 5%
de signific5ncia(TabeIa 2). Os tratamentos que apresentaram maior residual, evidenciado pelos menores valores da ACCPD foram: tratamento
5,tetraconazoIe; tratamento 7, tetraconazole e tratamento 13, trifloxystrobin + tebuconazole. Com
eXcec5o dos tratamentos 14 (fenarimol) e 8

(ciproconazole + propiconazole), todos os outros
tratamentos foram mais eficientes na reduc5o da
severidade em R6 (terco superior) em reIac5o 5 testemunha sem controle.
Com reIac5o 5 produtividade, os tratamentos
com fungicidas n50 diferiram estatisticamente da

testemunha sem controle. Entretanto, verifica-se em
termos absoluto uma diferenca de produtividade entre
os tratamentos e dos tratamentos com fungicidas
em reIac5o 5 testemunha sem controle(Tabela 2).
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excec5o dos produtos fenarimol e ciproconazole +
propiconazole, todos os outros produtos foram eficientes na reduc5o da severidade em R6 (terco superior). Os produtos com maior residual foram os
tratamentos 7(tetraconazoIe) e 13 (trifloxystrobin +
tebuconazole). Os produtos com menor eficiéncia
para 0 controle da ferrugem foram fenarimol,
flusilazole + famaxadone, ciproconazole +
propiconazole.
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ConcIus5o

NUNES JUNIOR,J.; PIMENTA, C.B.EvoIuc50,
diagnose e controle da ferrugem asiatica da soja em

Nas condic6es em que foi realizado 0 ensaio,

Goiés: safras 2001/02 a 2004/05. In: I Workshop

Existe diferenca significativa entre os produtos
testados para o controle da ferrugem asiatica. Com

Brasileiro sobre ferrugem Asiatica. UberI5ndia/
MG:EDUFU, 2005, p.51-53.

Tabela 2 -Produtividade, étrea abaixo da curva de progresso da doenca (AUDPC), peso de 1000 gr5os e
reten<;50 foliar . Goiénia 2004/2005.

ProdutiviTrat°

Severidade-

dade

AUDPC

R5‘

(kg/ha)

C.V.(%) =

(gal/2)

c.v.(%) =

0:92

Desfolha
CV= 3,39

Retenc5o
Foliar
(Nota1a5)
CV= 9,66

Peso de 1000
gr5os (g)
C.V.(%) = 3,98

14,96
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

2170,98 a

1436,80 a

20,63 a

80 a

1C

109,28b

2722,35 a

1290,77 c

6,95 b

68,75 c

1,375 b

113,42b

2771,79 a

1282,64 d

11,75 b

70 c

1,5b

113,69b

2331,99 a

1283,56 d

9,13 b

73,75 b

1,5b

110,74b

2653,4 a

1242,32 e

5,79 b

60 e

1C

117,215

2823,20 a

1274,66 d

8,56 b

63,75 d

1C

113,43b

2876,25 a

1239,72 e

3,94 b

60 e

1C

117,365

2435,62 a

1307,04 0

19,84 a

60 e

1,5b

111,00b

2802,55 a

1269,72 d

10,38 b

63,75 d

1,5b

115,188

2677,77 a

1280,55 d

7,64 b

70 c

1C

116,135

2414,38 a

1291,99 C

6,95 b

60 e

1,5b

118,195

2736,82 a

1280,07 d

10,75 b

51,25f

1,5b

110,64b

2515,80 a

1225,95 e

1,88 b

45 g

4,753

119,075

2185,22 a

1421,34 a

18,69 a

73,75 b

1,5b

110,13b

1C
110,49b
2484,36 a 1404,66 b
70 c
11,625 b
Médias seguidas dc mesma Ietra n50 diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nivel dc 5% de probabilidade 7
‘Médias transformadas, K=0,5 para severidade R6.
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D49. Avaliac5o da eficiéncia de fungicidas para controle da
ferrugem asiética da soja em Goiéinia, GO
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNES_SOBRINHO, J.B.2; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.I.M.3; SILVA, L.O.2; ABUD, 8.3; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S.“; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.“; GODOY, C.V.“. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533,
CEP 74001 -970, Goi5nia, GO; ZAGENCIARURAL, Goi5nia, GO; “Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa
Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

Introduc5o
Entre os principals fatores que Iimitam a obtenc5o de altos rendimentos em soja, est5o as doencas. No Brasil, aproximadamente 40 ja foram
identificadas. Na safra 2001/02, uma nova doenca,
a ferrugem da soja Phakopsora pachyrhizi, foi detectada desde o Rio Grande do Sul até 0 Mato Grosso e na safra seguinte espalhou-se em praticamente

TabeIa1- Lista de tratamentos para controle da

ferrugem asiatica da soja_(Phak_ops_ora pachyrhizi}.
Tratamento
1.
2
3

UI"llC8 ferramenta que evita reducﬁes de produtivida-

de na presenca da ferrugem (Embrapa, 2004; Yorinori
et aI,2004).
Em Goias, apos 4 anos do estabelecimento da
ferrugem asiatica, a sua ocorréncia ja é de quase
100% das areas de soja do estado. Na safra 2003/
04 e 2004/05, as regi6es mais atingidas foram a
sudeste, sul, (este e o entorno do Distrito Federal,
com perdas estimadas em 20% e 5%(Nunes Junior
e Pimenta, 2005)

Objetivos

Folicur
Priori Xtra1

Domark

enca, o uso de fungicidas foi intensificado por ser a

dose - I/ha

(produto
comerciaI)_

Testemunha

Opus
Eminent
Rival

todas as regi6es produtoras do pals. Com auséncia
de cultivares resistentes para 0 controle dessa do-

ingrediente ativo

OJ_\JO~U1-l>

Artea

9

Punch

10

Alert

11.

Charisma

tebuconazole
azoxystrobin +
ciproconazole
epoxiconazole
tetraconazole
tebuconazole
tetraconazole
ciproconazole +
propiconazole

flusilazole +

0,50
0,30
0,40
0,40
0,50
0,50
0,30
0,40

carbendazin

ﬂusilazole +
carbendazin
flusilazole +

0,60
0,70

famaxadone
Celeirol Imp. flutriafol + tiofanato

0,60

13

Duo
Nativoz

0,50

14
15_

Rubigan
Systhane

12

metllico
trifloxystrobin +
tebuconazole
fenarimol
Miclobutanil

0,50

0,40

1 adicionar Nimbus 0,5% vlv
2 adicionar oleo metilado de soja 0,5% (Lanzar)

Ensaio de rede: avaliar a eficiéncia relativa dos
produtos (Tabela 1) para refinar recomendacées,
como nivel de severidade para apIicac5o de fungicida
no controle da ferrugem asiatica.

Material e métodos
O ensaio foi conduzido na Embrapa-SNT,
Goi5nia-GO. A cultivar utilizada foi a BRSGO

Chapad6es, grupo de matura05o médio, ciclo de 129
dias e semeada no dia 25 de novembro de 2004.

feitas utilizando pulverizador costal pressurizado com
CO2 e volume de apIicac5o de 2001/ha.
Foram realizadas avaliac6es da severidade no
momento da aplicac5o dos produtos e semanalmente, da produtividade nos 5 m2 centrais de cada
parcela, da desfolha quando a testemunha apresentava com 80% de desfolha e do peso de 1000
gr5os.
Foi calculada a area abaixo da curva de progresso da doenca (AACPD), integrando a curva de progresso da doenca para cada parcela, através da for-

O delineamento utilizado foi o de blocos
casualizados composto de 15 tratamentos (tabela
1) e 4 repeticﬁes, sendo cada repetic5o, constituida
por parcelas de 6 Iinhas de 6 metros de comprimento. Foram realizadas 02 apIicac6es dos tratamentos, sendo uma em R3(final de fIorac5o) de forma
preventiva em 03/02/05 e outra em R5.3 (enchi-

consecutivas. O valor da AUDPC sintetiza todas as
avaliacﬁes de severidade da doenca em um Unico

mento de gr5os) em 08/03/05. As apIica06es foram

valor.

mula:
AACPD=Z (X, + XH1) (tm-ti)

2
onde, n é o ntimero de avalia<;:6es, X é a proporc5o
de doenca e (t,_, — t,) é o intervalo de avaliac6es
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Existe diferenca significativa entre os produtos
testados para 0 controle da ferrugem asiatica. Com

Os primeiros sintomas foi em R4, sendo a primeira aplicac5o realizada em R3, antes dos sintomas iniciais da doenca. Todos os tratamentos com

eXcec5o do produto trifloxistrobin+tebuconazole,
todos os outros produtos foram eficientes na redu-

fungicidas foram superiores 5 testemunha sem controle na reduc5o da AACPD, pelo teste de Scott Knott
a 5% de signific5ncia(TabeIa 2). Os tratamentos que
apresentaram maior residual, evidenciado pelos menores valores da ACCPD foram: T. 2, tebuconazole;
T3, azoxystrobin + ciproconazoIe;T4, epoxiconazole;
T 6, tebuconazole; T 7, tetraconazole; T 12, flutriafol
+ tiofanato metilico e T 13, trifloxistrobin

+tebuconazoIe.Com eXcec5o dos tratamentos 14
(fenarimoI),todos os outros tratamentos foram mais

eficientes na reduc5o da severidade em R5.4 (terco
superior) em reIac5o 5 testemunha sem controle.
Com reIa<;5o 5 produtividade, os tratamentos

com fungicidas n50 diferiram estatisticamente da
testemunha sem controle. Entretanto, verifica-se em
termos absoluto uma diferenca de produtividade entre
os tratamentos e dos tratamentos com fungicidas
em relac5o 5 testemunha sem controle(Tabela 2).

Nas condi<;6es em que foi realizado o ensaio,
n50 foi observado sintomas de fitotoxicidade na cul-

tivar BRSGO Chapad6es.

Conclus5o

<_:5o da severidade em R5.4 (terco superior). Os produtos com maior residual foram os T 2, tebuconazole;
T 3, azoxystrobin + ciproconazoIe;T 4,
epoxiconazole; T 6, tebuconazole; T 7, tetraconazole;
T 12, flutriafol + tiofanato metilico e T 13,
trifloxistrobin + tebuconazole.
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Tabela 2 -Produtividade, zirea abaixo da curva de progresso da d0en<;a (AUDPC), peso de 1000 gr5os e
_ |'ctcm;:1o foliar . Goiﬁnia 2004/2005.
Produtividade
AU DPC
SeveridadeDesfolha
Retencéo
Peso de 1000
Trat°
(kg/ha)
C.V.(%) =
R5.41(sup)
CV(%)= 3,39
Foliar
gr5os (g)
C.V.(%) = 14,96

0,92

CV(%)=23,94

CV= 9,65

C.V.(%) = 3,98_
105,91 b

T1

1497,1 a

1333,0 a

3,625 a

80 a

1c

T2

1764,42 a

1050,5 e

0,004 b

1753,83 a

1052,8 e

0,007 b

T4

1898,74 a

1051,2 e

0,001 b

T5

1857,0 a

1100,9 c

0,583 b

42,5 f

1,375b
1c
1,8755
1,5b

100,94 b

T3

71,25 b
61,25 d
42,5f

T6

1920,14 a

1051,1 e

0,003 b

50 e

1,8755

116,77 a

T7

1968,94 a

1053,9 e

0,113 b

1822,51 a

1069,7d

0,455 b

T9

2110,95 a

1071,6 d

0,6350

T10

1970,74 a

1286,8 b

0,083 b

1,75a
1,375b
1,5b
1c

114,47 a

T8

T11

1587,64 a

1076,0 d

0,338 b

1c

105,60 b

T12

1888,89 a

1053,5 e

0,160 b

2018,87 a

1056,6 e

0,540 b

1c
1,375b

115,58 a

T13

60 d
65 c
42,5 f
50 e
40f
50 e
40f

T14

1526,08 a

1089,9 C

3,258 a

50 e

1c

102,85 b

108,18 b
113,95 a
108,36 b

105,42 b
122,22 a
107,48 b

108,27 b

110,00 b
1,5b
_ T15
1757,59 8
1077.5 d
0,485 b
60 d
Médias seguidas dc mesma Ietra n50 diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nivel de 5% dc probabilidade.
‘Médias transformadas, K=0,5 para severidade R5.4.

Embrapa Soja. Documentos 25 7

272

D50. Avaliac5o da eficiéncia de fungicidas para controle de
doencas de final de ciclo na cultura da soja em Goiénia, GO
NUNES JUNIOR, J.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.2; PIMENTA, C.B.2; NUNESNSOBRINHO, J.B.’; VIEIRA, N.E.‘;
SOUZA, P.I.M.3; SILVA, L.O.2; ABUD, Sf’; MOREIRA, C.T.3; ASSUNCAO, M.S. 4; SEII, A.H.‘; CAMPOS,
H.D.5; SILVA, L.H.C.P.5; PEREIRA, R.G.‘; YORINORI, J.T.“; GODOY, C.V.“. ‘CTPA LTDA, Cx. Postal 533,
CEP 74001-970, Goi5nia, GO; ZAGENCIARURAL, Goi5nia, GO; “Embrapa Cerrados, Planaltina, DF; ‘Embrapa
Soja, Londrina, PR; 5Universidade de Rio Verde-FESURV, Rio Verde, GO.

lntroduc5o
No Brasil, aproximadamente 40 doencas ja foram identificadas. A import5ncia econémica de cada
doenca, varia com 0 ano e com a regi5o, dependendo das condi06es climaticas de cada safra. Sob condic6es favoraveis, as doencas foliares de final de

ciclo, causadas por Septoria glycines (mancha parda) e Cercospora kikuchii (crestamento foliar de

cercospora), podem causar reduc6es de rendimento
em mais de 20%(Embrapa, 2004).
Em Goias, esse complexo de doenca de final de
ciclo da soja (DFC), era tido como principal problema de doencas da soja até o surgimento da ferrugem asiatica (Nunes Junior et al, 2002).

A utiIizac;5o de fungicidas para o controle de
doencas na cultura da soja é uma pratica recente,
sendo os estudos iniciados com o surto epidémico
do oidio, na safra 1996/97 e posteriormente, 0 aumento da incidéncia das doencas de final de ciclo
(Embrapa, 2005)

Objetivos
Ensaio de rede: avaliar a eficiéncia relativa dos
produtos (Tabela 1) para refinar recomendacﬁes,
como nivel de severidade para apIicac5o de fungicida
no controle das doencas de final de ciclo (mancha
parda e crestamento foliar de cercospora).

Material e métodos

Tabela1- Lista de tratamentos para controle de
DFC.
Tratamento

ingrediente ativo

__
Testemunha
Prioril
Derosal
Bendazol
Score
Impact
Domark
Eminent
Cercobin 500
_COCD\|O5U’I-50-Jl\)—\
SC
10. Folicur
11. Orius
12. Opera
13.

Spherez

14.

Priori Xtra‘

15.

Strategoz

Celeirol Imp.
Duo
17. Nativoz
16.

18. Artea
19.

Punch

dose — I/ha
(produto

comerciaIL

azoxystrobin
carbendazin
carbendazin
difenoconazole
tetraconazole
tetraconazole
tiofanato metilico

0,20
0,50
0,50
0,20
0,80
0,50
0,40
0,60

tebuconazole
tebuconazole
pyraclostrobin +

0,75
0,60
0,50

flutriafol

epoxiconazole
trifloxystrobin +
ciproconazole
azoxystrobin +
ciproconazole
trifloxystrobin +
propiconazole
flutriafol +
tiofanato metilico
trifloxystrobin +
tebuconazole
ciproconazole +
propiconazole
ﬂusilazole +

0,30
0,30
0,40
0,60
0,50
0,30
0,40

carbendazin
20.

Alert

flusilazole +

0,60

carbendazin
propiconazole
21. Juno
7‘ adicionar Nimbus 0,5% vlv
2 adicionar oleo metilado de soja 0,5% (Lanzar)

0,50

Foram realizadas avaliacﬁes de severidade, da
produtividade nos 5 m2 centrais de cada parcela, da

O ensaio foi conduzido na Embrapa-SNT,
Goi5nia-GO. A cultivar utilizada foi a BRSGO lpameri,
grupo de maturac5o tardio, ciclo de 132 dias e

desfolha quando a testemunha apresentava com
80% de desfolha e do peso de 1000 gr5os.
Foi calculada a érea abaixo da curva de progres-

semeada no dia 24 de novembro de 2004.

so da doenca (AACPD), integrando a curva de pro-

O delineamento utilizado foi o de blocos

casualizados composto de 21 tratamentos (tabela
1) e 4 repetioﬁes, sendo cada repetic5o, constituida
por parcelas de 6 Iinhas de 6 metros de comprimen-

to. Foi realizada 01 aplicac5o dos tratamentos, no
estadio de desenvolvimento da soja R5.1, em 07/
03/05. A apIicac5o foi feita utilizando pulverizador
costal pressurizado com CO2 e volume de apIicac5o
de 200 I/ha.

gresso da doenca para cada parcela, através da férmula:
AACPD=E (X, + xi“) (tin-ti)

2
onde, n é o i1Um8I'O de avaliacées, X é a proporc5o de
doenoa e (t,_, — ti) é 0 intervalo de avaliacées conse-

cutivas. O valor da AUDPC sintetiza todas as avaliac6es de severidade da doenca em um Unico valor.
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Conclus5o

A aplicac5o dos fungicidas foi realizada no estadio R5.1 de desenvolvimento da soja. Todos os
tratamentos com fungicidas foram superiores 5 tes-

temunha sem controle na reduc5o da AACPD, pelo
teste de Scott-Knott a 5% de signific5ncia(TabeIa

Existe diferenca significativa entre os produtos
testados para 0 controle do oidio. todos os produtos
foram eficientes na redu<;5o da severidade em R6.
Os produtos com maior residual foram os T2,
azoxystrobin ; T5, difenoconazoIe;T13,

2). Os tratamentos que apresentaram maior residu-

trifloxystrobin + ciproconazole.

al, evidenciado pelos menores valores da ACCPD
foram: T2, azoxystrobin ; T5, difenoconazoIe;T13,
trifloxystrobin + ciproconazole. Todos os tratamen-

Revis5o bibliogréfica

tos foram eficientes na reduc5o da severidade em

R6 em reIac5o 5 testemunha sem controle.
Com relac5o 5 produtividade, os tratamentos
com fungicidas n50 diferiram estatisticamente da

testemunha sem controle. Entretanto, verifica-se em
termos absoluto uma diferenca de produtividade entre
os tratamentos e dos tratamentos com fungicidas
em reIac5o 5 testemunha sem controle(Tabela 2).
Nas condicées em que foi realizado o ensaio,
n50 foi observado sintomas de fitotoxicidade na cultivar BRSGO lpameri.
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M.S.; SOUZA, P.I.M. Levantamento da ocorréncia
de doencas em soja no estado de Goias, durante as
safras 1998/1999 a 2001/02. In: ll Congresso Brasileiro de soja- mercosoja 2002, Joz do Igucﬁil
PR.Embrapa Soja, Documentos 181, 2002. P. 67.
EMBRAPA. Resultados da rede de ensaios para controle quimico de doenoas na cultura da soja. Safra
2003/04. LondrinalPR. Embrapa Soja. Documentos
251, 2005. 88p.

Tabela 2 -Produtividade, érea abaixo da curva de progresso da doenga (AUDPC), severidade

R5.3. desfolha,p5-so de 1000 gr5os e retengéo foliar . Goiania 2004/2005. _
Trat°

Produtividade 7 AUDPC
(kg/ha)
C.V.(%) =
C.V;("{5)= 19,82
0,45

T1

1910,4 a

T2

2492,7 a

T3

2279,0 a

T4

2174,2 a

T5

2153,1 a

T6

2465,5 a

T7

2186,9 a

T8

2462,5 a

T9

2883,5 a

T10

2456,7 a

T11

2233,1 a

T12

2515,1 a

T13

2614,8 a

T14

2511,9 a

T15

2794,7 a

T16

2643,6 a

T17

2125,3 a

T18

2536,4 5

T19

2126,9 a

T20

1936,6 a

252,20 a
253,55 g
257,33 r
259,95 e
253,95 g
251,90 d
255,73 r
255,95 e
255,901
251,50 <1
255,25 r
250,03 e
254,45 g
255,30 e
251,23 5
252,73 <1
255,55 5
259,55 e
254,35 5
255,55 5
255,90 e

_

SeveridadeR6(sup)
C v_(%)=0 . 37

Desfolha
CV(%)= 3,74

Retencéo
Foliar
CV= 21 , 29

35,55 a

80 a

1f

127,82 a

33,82 h

70 c

2d

123,86 a

34,31 g

75 b

1f

118,81 a

34,66 e

75 b

2d

124,70 a

33,86 h

70 c

1f

122,80 a

34,92 d

65 d

1,375e

126,575

34,23 g

72,5 c

1,375e

128,40 a

34,53f

65 d

1,75d

128,85 a

34,12 g

70 c

126,61 a

34,88 d

72,5 c

1f
1f

34,17 g

70 c

2d

127,50 a

34,67 e

61,25 e

2d

130,41 a

33,93 h

61,25 e

1,5e

138,68 a

34,44f

63,75 d

2,25d

135,46 a

34,83 d

61,25 e

2d

131,87 a

35,03 d

70 c

1,5e

126,37 a

35,81 b

58,75

3,250

133,94 a

34,65 e

70 c

1,5e

130,26 a

35,25 c

61,25 e

2,6250

122,38 a

35,81 b

62,5 e

4a

123,28 a

127,64 a

123,78 a
1,5e
73,75 b
34,52f
2326,3 a
Médias seguidas dc mesma Ietra n50 diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nivel de 5% de probabilidade.
T21

_

Peso de1000
graos (g)
C . V . (%) = 5,94_
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D51 . Efeitos de pontas de pulverizac5o e volumes de calda no
controle quimico da ferrugem da soja
CUNHA, J.P.A.R.‘; SILVA, L.O.2; REIS, E.F.‘. ‘Universidade Estadual de Goias, BR153, km 98, Campus,
Anapolis, GO, jparc@boI.com.br; 2AGENCIARURAL/CTPA.

Introducao
O objetivo da tecnologia de ap|icac5o de
agrotoxicos é colocar o produto no alvo desejado,
seja ele uma folha, um fungo ou um inseto. Nas
décadas passadas, pouca aten05o se dava 5 uniformidade de distribuic5o durante as apIicac6es de produtos fitossanitarios, pois 0 que interessava era
molhar bem a cultura, 0 que se conseguia mediante
um volume de calda bastante alto. Atualmente, entretanto, existe uma tendéncia em reduzir o volume

de calda, visando reduzir os custos e aumentar a
eficiéncia da puIverizac5o. Essa reduc5o de volume
de apIicac5o requer, no entanto, um aprimoramento
da tecnologia de aplicac5o empregada no campo.

Assim, ha a necessidade de estudos que viabilizem
e otimizem a reduc5o de volume de pulverizac5o

nas aplicacﬁes principalmente de fungicidas, permitindo a utiIizac5o de pontas e volumes de calda adequados para uma boa cobertura, sem a ocorréncia
de deriva.

Objetivos
Desta forma, o presente trabalho teve como
objetivo avaliar os efeitos da utiIizac5o de diferentes
pontas de puIverizac5o e volumes de calda no controle quimico da ferrugem da soja (Phakopsora
pach yrhiz/1 .

Material e método
O experimento foi conduzido na Estac5o Experi-

mental de Anapolis da Agéncia Rural do Estado de
Goias. Realizou-se a semeadura direta da cultivar de
soja Emgopa 313 (ciclo tardio), utilizando-se 15 sementes por metro e espacamento entre fileiras de
50 cm. O ensaio foi conduzido no delineamento em
blocos ao acaso, com quatro repeticées, em esquema fatorial (4 X 2) + 1: quatro tipos de ponta de
puIverizac5o (jato piano padr5o, jato piano de préorificio, jato piano de induo5o de ar e jato plano duplo de induc5o de ar), dois volumes de apIicac5o
(115 e 160 L ha") e um tratamento adicional que
n5o recebeu fungicida (testemunha). Utilizou-se o

fungicida sistémico do grupo triazol tebuconazole
(formuIa<;5o concentrado emulsionavel), na dose re-

comenda pelo fabricante (100 g ha" de ingrediente
ativo). A aplicac5o foi realizada utilizando-se um
pulverizador costal manual, dotado de vélvula reguIadora de press5o. Em todas as apIicac6es, empregou-se a press5o de 200 kPa e velocidade de avanco de 5 km h". A altura de apIicac5o em reIac5o 5
cultura foi de 50 cm. Utilizaram-se pontas de pulverizac_:5o hidraulicas, fabricadas em cer5mica, com
5nguIo de puIverizac5o de 110°. A vaz5o das quatro pontas foi selecionada de forma a se obter os
volumes de aplicac5o testados: 115 e 160 L hat‘.
Para isso, empregaram-se pontas 110-015 e 11002. 0 fungicida foi aplicado com as quatro pontas e
dois volumes de calda uma vez, estando a soja no
estagio R2. A avaIiac5o da eficacia do fungicida no
controle da ferrugem da soja, foi feita mediante a
compara<;5o da severidade da doenca e da produtividade entre parcelas tratadas com fungicida e parcelas n50-tratadas (testemunha).
A avaIiac5o da severidade da ferrugem foi realizada a partir do aparecimento dos primeiros sintomas e, depois, a intervalos de aproximadamente dez
dias, totalizando cinco avaliac6es. A primeira avaliac5o da severidade foi feita aos 75 dias apos a emergéncia (DAE). Para tal, utilizou-se a escala
diagramatica proposta por Canteri e Godoy (2003).
Na avaIiac5o, marcaram-se dez plantas, escolhldas
ao acaso em cada parcela e, em cada planta, trés
folhas: uma na parte inferior, outra na parte intermediéria e a terceira na parte superior da planta. As
médias dessas avaIiac6es constituiram a severidade
média da doenca. Com os dados da severidade da
doenca procedeu-se 5 construc50 da curva de progresso e 5 determinac5o da area abaixo da curva de
progresso da doenca (AACPD). A colheita foi realizada aos 130 DAE, sendo avaliada a produtividade
nas parcelas experimentais, de 15 m2 (5 X 3 m),
constituidas de seis fileiras de cinco metros de comprimento. A massa dos gr5os foi corrigida para 0
conteudo de agua de 13% (b.u.).

Resultados e discuss5o
Os dados obtidos foram submetidos 5 analise
de vari5ncia, e as médias das parcelas tratadas com
fungicidas foram comparadas com a testemunha uti-
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Iizando-se 0 teste de Dunnett, a 5% de probabilidade. A temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento foram, durante as apiicacfmes do
fungicida, adequadas: temperatura inferior a 28°C,
umidade relativa superior a 60% e velocidade do
vento entre 1 e 3 m s“. A ferrugem foi a doenoa que
atacou a cultura da soja com maior intensidade. A
doenca apresentou os primeiros sintomas cerca de

70 DAE. Nas parcelas tratadas, mostrou comportamento similar e n50 apresentou avanco acentuado
ao Iongo do ciclo, contrastando com 0 que ocorreu
na testemunha. isso mostra a eficacia do fungicida
tebuconazole no controle da doenca. O efeito das
pontas e dos volumes de apIica<_:5o na area abaixo
da curva de progresso (AACP) da ferrugem e na produtividade da cultura da soja é mostrado na Tabela

Tabela 2. Efeito do tipo de ponta de puiverizacéo e do
volume de calda, utilizados na apIicac5o de fungicida,
na area abaixo da curva de progresso (AACP) da
ferrugem e naproduiividade da soja._ _
TRATAMENTO

V°'“"‘e de AACP da
Ponta

ApIicar;5o

Produtividade

Ferrugem

(kg ha")

115

14,3’

2.576’

115

14,1‘

2.571‘

115

18,7*

2.391’

115

15,8‘

2.135‘

160

19,3‘

2.120*

16°

15,2*

2454*

16°

15,9*

2413*

160

17,2*

2.247*

(L ha")
7Jato

piano

de

induc5o de ar
Jato piano duplo
de induc5o de ar
Jato

piano

de

pre-orificio
Jato

piano

padr5o

1. Nota-se, pela anéiise de vari5ncia, que n50 houve

Jato

diferenca entre pontas e entre volumes. Somente
houve diferenca entre as parcelas tratadas e a testemunha. Desta forma, procedeu-se ao desdobramento desta interac5o, utilizando-se 0 teste de

induc5o de ar

Dunnett (Tabela 2). Todos os tratamentos que rece-
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piano

de

Jato piano duplo
de induc5o de ar
Jato

piano

de

pré-oriflcio

beram fungicida superaram a testemunha, indicando que 0 controle da doenca foi realizado de forma
eficiente em todos as apiicacﬁes. As diferencas
induzidas pelas pontas e volumes de calda nos niveis de controle foram insuficientes para afetar 0

padréo
Testemunha

rendimento da cultura. A aplicac5o do fungicida promoveu um aumento médio de produtividade de 41%

probabilidade, pelo teste de Dunnett.

em reIac5o 5 testemunha, evidenciando que 0 controle das doencas ftingicas foi viavel economicamente, independente do tipo de ponta ou do volume de

Jato

piano

124,5
1.552
As médias seguidas por um asterisco diferem
significativamente da testemunha, a 5% de

de de se dar preferéncia 5queIas com menor risco
de deriva.

calda. Vale ressaltar que as condic6es ambientais
no momento da apIicac5o do fungicida foram favo-

raveis e a severidade das doencas n50 foi muito elevada, inclusive com a auséncia das doencas de final
de ciclo. Os resultados encontrados concordam com
o trabalho de Boiler et al. (2002). Os autores obtiveram resultados semelhantes de produtividade de soja
aplicando fungicida sistémico para o controle de oidio
com diferentes pontas, indicando haver possibilidaTabela 1. Resumo da analise de vari5ncia da
produtividade da soja e dos dados de area abaixo
da cun/a de progresso (AACP) da ferrugem.
Fontes de

Varia95o
Pontas

Volume
VI
23$: X
Fatorial X
Testemunha
CV (%)

Significéncia do
Quadrado Médio

daFerrlgem
AACP da

Si niﬁcénda d
9
' . .0

Concluc5o
Dessa forma, pode-se concluir que n50 houve
infiuéncia do tipo de ponta de puIverizac5o (jato piano padr5o, jato piano de pré-orificio, jato piano de

indu¢_:5o de ar e jato piano duplo de indu<;5o de ar) e
do volume de calda (115 e160 L ha“), empregados

na apIicac5o do fungicida tebuconazole, no controle
da ferrugem e na produtividade da cultura da soja.
O fungicida propiciou bom controle da ferrugem,
refletindo no aumento da produtividade.

Q“ad'ad°. "l'°d'°

i da Produtividade

Referéncias bibliogréficas

N50 significativo
N50 significativo
_ . .. .
Nao significativo

N50 significativo
N50 significativo
. .. .
N50 significativo

da utilizac5o de diferentes pontas de puIverizac;5o

Significativo

Significativo

no controle quimico de oidio em soja. In: Reuni5o de

16.5

113,5

Anais... Cruz Alta: Fundacep-Fecotrigo, 2002. p.104.

BOLLER, W.; FORCELINI, C.A.; BRAUN, E. Efeitos

Pesquisa de soja da Regi5o Sul, 30, 2002, Cruz Alta.
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D52. Efeito da época e do nfimero de pulverizacﬁes na severidade
da ferrugem asiética e na produtividade da soja
KOGA, L.J.‘-2; CANTERI, M.G.“; GODOY, C.V.3. ‘Depto. Agronomia - UEL, CX. Postal 6001, CEP 86051990, Londrina, PR, Ijkoga@hotmail.com.br; 2BoIsista da Capes; “Embrapa Soja; “Bolsista CNPq.
canteri@uel.br

O Brasil é o segundo maior produtor de soja do
mundo (Revista Pesquisa FAPESP, 2004) e ainda
apresenta grande potencial de aumento de produc5o, tanto em reiac5o 5 area quanto 5 produtividade
(Roessing, 1998). A ferrugem asiética da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Syd. & P.
Syd. cuja ocorréncia foi registrada pela primeira vez
no Brasil na safra 2001/02, é uma das doencas mais
agressivas que incidem na cultura, sendo relatados
danos 5 produtividade variando de 10 a 90% (Sinclair
& Hartman, 1999).
O controle da ferrugem compreende diversas
medidas conjuntas. Na auséncia de cultivares resistentes, o controle quimico tem viabiiizado 0 cultivo
da soja na presenca do patogeno.
O presente trabalho teve com objetivo avaliar 0
efeito do ndmero de pulverizacﬁes com fungicida,

em diferentes épocas, para 0 controle da ferrugem e
0 efeito no rendimento da soja.
O experimento foi realizado em Londrina, PR,
safra 2004/2005, com a cultivar BRS 154. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com oito tratamentos e quatro repeticées, sendo cada parcela constituida por seis linhas de 5,00
m, espacadas 0,50 m entre linhas. O produto utilizado foi azoxistrobin + ciproconazole (60 + 24 g
i.a./ha) + Nimbus (0,5%). Os tratamentos testados
encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1. Nfimero e época das apiicagées para
controle da ferrugem asiatica da soja,
Tratamento

Ntimero de
Aplicagées

-

7172

R2, R4. R5.2. R5.5

T3
T4
T5
T5
T7

R4, R5.2, R5.5
R5.1, R5.4, Rs
R5.2. R55
R5.4. R5
R55
—\—\lJ\ (»-70 -I50

Figura 1. Relagéo entre a area abaixo da
curva de progresso da doenga (AACPD) e a
produtividade da soja (Kglha).
'|

T

l

i

R,

T

''

T

I

2500 ,

Estégio da
Apiicagéo

T1 (Testemunha)

T8

A severidade da ferrugem foi avaliada com o
auxilio da escala diagramatica (Canteri & Godoy,
2003) em um total de sete avaliacﬁes semanais nos
estagios R4, R5,’ RM, RH, R55, R6, Rm. A produtividade foi obtida no final do ciclo da cultura. Os dados de severidade foram utilizados para 0 calculo da
Area Abaixo da Curva de Progresso da Doenca
(AACPD) (Bergamin Filho et al., 1995).
Os dados foram submetidos 5 analise de
vari5ncia pelo teste de F e as diferencas entre as
médias, quando significativas, foram comparadas
pelos testes de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade, usando-se o programa SASM-Agri (Canteri et
al., 2001).
Os resultados da AACPD foram utilizados para
regress5o com a produtividade (Figura 1). A equac5o resultante foi: % dano = -2,35 X + 1834,7;
sendo X a érea abaixo da curva de progresso da
doenca e Y a produtividade. A Figura 1 indica que
houve efeito da AACPD sobre a produtividade em
um nivel menor do que o esperado. O coeficiente de
determinac5o (R2) para a regress5o entre as variaveis foi de 0,64. isto talvez possa estar relacionado
ao clima desfavoravel tanto ao progresso da doenca
como para o desenvolvimento das plantas.

NI
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0

‘

1500

‘dade(Kglha)6o o

Produt'v

I

|

O

y=-2,35X+1834,7
0

__.

o

_ -. ..

50

.

100
'50
AACPD

R2=0,64
4-

200

250

__ Z

Para as apIicac6es utilizou-se um pulverizador
costal a base de CO2 e 0 controle de pragas e ervas
daninhas foi feito quando necessario, para manter a
area Iivre da interferéncia destes fatores.

O inicio dos sintomas de ferrugem foi observado em R4. Os dados da AACPD (Tabela 2) demonstram que os tratamentos mais eficientes para reduc5o da severidade da doenca foram 2, 3, 4 e 5. O
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tratamento 5, 0 qual recebeu apenas duas aplica-

c6es do fungicida (em RM e R55) apresentou média
da AACPD estatisticamente semelhante ao tratamento 2, que recebeu quatro aplicacﬁes (em R2, R4, R52

e R55) (Tabela 2). Os tratamentos 3 e 4, que receberam trés pulverizac6es cada um, também n50 diferiram estatisticamente dos tratamentos 2 e 5. Ou seja,
tanto duas aplicac6es como trés ou quatro aplica-

c_:6es foram estatisticamente semelhantes.
Tabela 2. Area abaixo da curva de progresso
da doenca (AACPD) observada em tratamentos
para 0 controle da ferrugemiasiatica da soja.
Tratamento

AACPD‘

Tui-ceyz

T1 (Testemunha)

215,0

a

T2
T3
T4

3,6
21,8
72,1

T5
T6
T7

90,3
140,6
156,0

d
d
cd
bcd
abc
abc
ab

T8ﬁ

187,0

277

Tabela 3. Produtividade (kg/ha) obsen/ada em
tratamentos para o controle da ferrugem asiatica
da soja.
Tratamento Produtividade Acréscimo Tukey‘
(kglha)1
sacas/ha
T1 (Testemunha)
1210
--b
T2
1643
7,2
ab
T3
201 1
13,3
a
T4
1614
6,7
ab
T5
1563
5,8
ab
T6
1616
6,7
ab
T7
1444
3,9
b
T8
_
1598
4,8 __
b
1 Média de quatro repeticoes.
2Médias seguidas da mesma Ietra n50 diferem significativamente
entre si pelo teste de Tukey a 5%.

O estresse hidrico que ocorreu apos 0 estabelecimento da doenca, limitou 0 desenvolvimento da
doenca e da propria cultura, como pode ser observada na baixa média de produtividade dos tratamentos.

‘Média de quatro repetiboes.
7
2Médias seguidas da mesma Ietra n50 diferem
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D53. Ensaio em rede para avaliaoao de diferentes fungicidas no
controle da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi) na
cultura da soja (safra 2004-2005)
ROCHA, M.R.‘; CUNHA, M.G.‘; ASSUNCAO, M.S.2; NUNES JUNIOR, Jf’. ‘UFG, CX Postal 131, CEP

74001-970, Goiania, GO, mrocha@agro.ufg.br; 2 Embrapa- Soja; 3 CTPA.
A soja (Glycine max) é uma das mais importantes oleaginosas cultivadas no mundo e a produoao
global na safra 2004/2005 foi de cerca de 200 mi|h6es de toneladas. Em 2004, 0 Brasil foi 0 segundo
produtor mundial com produoao de 50 milhoes de
toneladas ou 25% da safra mundial, montante menor que o de 2003, quando 0 Pals produziu 52 milh6es de toneladas e participou com quase 27% da
safra mundial. Estima-se que, aproximadamente 10
milhoes de toneladas ou 20% da safra brasileira de
2004 tenham sido perdidas. Na Regiao Centro-Oeste as perdas foram provocadas por excesso de chuvas e falta de controle da ferrugem asiatica (Embrapa,
2004).
O cultivo ininterrupto da soja em areas irrigadas
ou nao, representa ameaoa continua tendo a prépria
soja como hospedeira alternativa na entressafra.
Além disso, as limitadas fontes de resisténcia genética devido a variabilidade do patogeno, sao fatores
que vem diﬁcultar o controle desta doenoa (Yorinori,
2004). Assim, a forma mais eficiente de controle
até o momento, é através do uso de fungicidas. E
importante considerar, no entanto, que o
monitoramento da doenga e sua identificaoéo nos
estadios iniciais sao essenciais para a utilizagao eficiente do controle quimico.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a eficiéncia de diferentes fungicidas, em aplicaooes
preventivas, no controle da ferrugem asiatica da soja
na safra 2004/2005.
O experimento foi conduzido na area de plantio
de soja da Universidade Estadual de Goias, Campus
de lpameri, no periodo de fevereiro a abril de 2005,
utilizando-se a cultivar Emgopa 313 (ciclo 111 a
125 dias), plantio realizado em O6/12/O4. Visando
avaliar o efeito de diferentes fungicidas, em aplicagoes preventivas, foram realizadas duas pulveriza<,:5es, sendo a primeira no estadio R-2/R-3 (11/O2/
05) (nivel de infecoao inicial igual a zero) e a segunda no estadio R-5.1 (O4/03/05). O delineamento
experimental adotado foi o de blocos casualizados
com 14 tratamentos e quatro repetigoes. Cada parcela foi composta por 6 linhas de 6,0 m e
espaoamento 0,45 m. Os tratamentos com respectivas doses de ingrediente ativo e produto comercial
encontram-se na Tabela 1.
Os tratamentos foram aplicados com pulveriza-

Tabela 1 - Relagéo dos tratamentos

utilizados para o controle da ferrugem
asiatica (Phakopsora pachyrhizi) na cultura
da soja (cv. Emgopa 313). Goiania — GO,
safra 2004/2005.
Nome
ingrediente ativo
Comercial
_
1 Testemunha
tebuconazole
2 Folicur
azoxystrobin +
3 Priori Xtra
ciproconazole
epoxiconazole
Opus
tetraconazole
Eminent
tebuconazole
Rival
tetraconazole
Domark
ciproconazole +
Artea
@\lO7U'l- >
propiconazole
ﬂusilazole +
9 Punch
carbendazin
ﬂusilazole +
10 Alert
carbendazin
ﬂusilazole +
11 Charisma
Duo
13 Nativo

famaxadone
flutriafol +
tiofanato metilico
trifloxystrobin +

14 Rubigan
15 _Sys1hane

tebuconazole
Fenarimol
mlclobutanil _

12

Celeirol Imp.

Dose p.c
(mL/ha)
500
300
400
400
500
500
300
400
600
700
600
500

500
___400

dor costal pressurizado com CO2, com volume de
calda de 200L/ha.
A severidade da ferrugem foi avaliada aos 10 e
17 dias apos a primeira pulverizaoao e aos 8, 15 e
29 dias apos a segunda pulverizagao. A estimativa
da severidade da doenoa (% de area foliar coberta
por sintomas) foi feita utilizando-se a escala
dlagramatica proposta por Canteri & Godoy (2003).
Para isso foram coletadas folhas em cinco pontos
nas linhas centrais de cada parcela, no teroo inferior, médio e superior das plantas. As amostras foliares
foram Ievadas ao Laboratorio de Fitopatologia da
Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da
UFG, e avaliadas sob microscopio estereoscépico.
A média desses valores foi utilizada para a estimativa da severidade de doenoa. Os dados de severidade e os intervalos entre as avaliaooes foram usados
para 0 calculo da aacpd (area abaixo da curva de
progresso da doenga).
A avaliaoao da desfolha foi realizada quando a testemunha sem fungicida apresentou 80% de desfolha.
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nha. O tratamento com Celeiro/Impact Duo apresentou relativamente alta aacpd, mas isto n50 resultou em reducéo da produtividade. Este tratamento
foi um dos que apresentou maior rendimento em kgl
ha, embora as diferencas nao tenham sido significativas (Tabela 2). Ouanto aos niveis de desfolha e
peso de 100 gr5os, néo houve diferenca significativa entre os tratamentos.

No momento da maturacéo de colheita, avaliouse rendimento de gr5os através de colheita em 4

metros nas 3 linhas centrais da parcela, totalizando
5,4 m2. Os valores obtidos foram convertidos para
kg/ha a 13% de umidade.
Os dados obtidos foram submetidos a analise
de variancia e as médias comparadas pelo teste
Scott-Knott ao nivel de 5% de probabilidade.

Observou-se, na area de conducéo do experimento, que no momento da aplicacao dos tratamen-
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tos, a ferrugem ainda nao havia ocorrido, embora

tenha sido detectada incidéncia em areas vizinhas.
Durante todo o periodo de conducéo do experimento a severidade da doenca se manteve em niveis
muito baixos, nao permitindo discriminar bem as diferencas entre os tratamentos. Nas duas ultimas
avaliacﬁes (19/O3/O5 e O2/O4/O5), quando se observou um ligeiro aumento na severidade da doenca, houve uma variacao muito grande entre as parcelas, o que resultou em alto Coeficiente de Varia-
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céo, nao permitindo detectar diferencas significati-

vas entre os tratamentos na avaliaoao da aacpd (Tabela 2). No entanto nota-se que houve maior desenvolvimento da ferrugem nas parcelas testemu-

Tabela 2 — Efeito da aplicagao de fungicidas sobre a area abaixo da cun/a de progresso da doenca
(aacpd), desfolha e rendimento na cultura da soja (cv. Emgopa 313). Goiania — GO, safra 2004/2005.
l

TRATAMENTOS
_\

I\J
O)

U1
O3
\l
@

9
10

AACPD

‘ L p.c. /ha

Testemunha
Folicur

0,50

Priori Xtra
Opus

0,30
0,40

___

, Eminent
1 Rival
Domark
Artea
Punch

A

_
_

__
777%

11 l Charisma
_12 iCeleiro/Imp. Duo
113 Nativo

, 14_ _Ru_bigan

15 Systhane
_ Média
7 CV%

p
___

1,69 a

67,5 a

0,40

12,50 a

62.5 a

0.60
0,70

ll,53 a

8.30 a

4,72 a

0.50

1

‘ 70,0 a

62.5 a _

70,0
1 a
62,5 a

22,61 a

767.5 a

3,88 a

‘62,5 a

Peso 100 ‘ Rend.
LlhglhaL
wgraos
13,32 a
2448 a
14,07 a
14,06 a
13,56 a

13,65 a

13,69 a

2182 a

14,04 a

2112 a

__13.37 a
13,14a
14,31 a

2126 a
17811 a

2610 a

13,30 a

2635 a
2735
7 a
2730 a

l15,18a

0,40
V

l 5,48 a

70,0 a

14,11 a

365,36

l 15,13

__Q,81

1

2312a

74.01 a

70,0a

<><><><><>

l 2517 a

A 2517 a

2,02 a
y

2763 a
_256O a
2367 a

13,46 a

0,50

l
WK

ﬂ_,5 a
67,5 a
80,0 a

I 70.0 a

0,60
__

7

72,5 a

1,08 a
1,35 a
7,70 a

1,64 a

0,50

0,30

Alert

52,52 a

2,40 a

0,40
0,50

*7
_

‘ Desfolha

19.67

,

_
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D54. Avaliacao de diferentes fungicidas, em aplicacéo preventiva
e curativa, no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja
" M.S. 31
ROCHA, M.R.‘; CUNHA, M.G.‘; NUNES JUNIOR, J. 2 ; ASSUNCAO,
. UFG, Cx. Posta I1 31,
74001-970, Goiania, GO, mrocha@agro.ufg.br; ZCTPA; 3Embrapa — Soja.
A ferrugem asiatica da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Sydow, foi identificada
na safra 2001/02 ocorrendo desde 0 Rio Grande do
Sul até 0 Mato Grosso (Yorinori & Paiva, 2002).
Hoje, encontra-se disseminada por todas as regi5es
produtoras de soja no pals, representando séria ameaca 5 sojicultura nacional.
As limitadas fontes de resistencia genética
devido 5 variabilidade do patégeno, s50 fatores que
vém dificultar o controle desta doenca (Yorinori,
2004). Assim, a forma mais eficiente de controle
até o momento, é através do uso de fungicidas. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiéncia
de diferentes fungicidas, em aplicacao preventiva e
curativa, no controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhiz/) na cultura da soja.
O experimento foi conduzido no municipio de
lpameri, no periodo de fevereiro a abril de 2005,
utilizando-se a cultivar Emgopa 313. Visando avaliar o efeito de diferentes fungicidas e misturas, em
ap|ica<;5es preventivas e curativas, o experimento
foi conduzido em duas etapas. No ensaio preventivo, foram realizadas duas pulverizacﬁes, sendo a
primeira no estadio R-2/R-3 (11/O2/05) e a segunda
no estadio R-5.1 (O4/03/05). No ensaio curativo, as
pulverizacﬁes foram realizadas em 04/03/05 (estadio R-5.1) e 23/03/O5.
0 delineamento experimental adotado, para
os dois ensaios, foi 0 de blocos casualizados com
oito tratamentos e quatro repeti<;6es. Cada parcela
foi composta por 6 linhas de 6,0 m e espacamento
0,45 m. Os tratamentos com respectivas doses de
ingrediente ativo e produto comercial encontram-se
na Tabela 1.
No ensaio preventivo, a severidade da ferrugem foi avaliada aos 10 e 17 dias apos a primeira
pulverizacéo e aos 8, 15 e 29 dias apos a segunda
pulverizacao. No ensaio curativo, as avaliac;6es foram realizadas aos 8 e 15 dias apos a primeira pulverizacao e aos 10 dias apos a segunda pulverizacéo. A estimativa da severidade da doenca foi feita
utilizando-se a escala dlagramatica proposta por
Canterl & Godoy (2003). Os dados de severidade e
os intervalos entre as avaliaciies foram usados para
o calculo da aacpd (area abaixo da curva de progresso da doenca).
Foram avaliados também o indice de desfolha,

CEP

peso de 100 gréos e rendimento de gr5os.
Tabela 1 — Relacao dos tratamentos
utilizados nos ensaios preventivo e

curativo, para o controle da ferrugem
asiatica (Phakopsora pachyrhizi) na cultura
da soja (cv. Emgopa 313). Goiania - GO,
safra 2004/2005.

Dosagens
__
PRODUTOS _ F9 i.a./ha
mL p.c./ha
1 1‘; Punch / 2“ 100 + 50/75 + 400/600
Alert
, J50,
2 13 Opera / 2‘ 66,5 + 25 / 66,5 .500 / 500
Opera
+ 25

3 13 Sphere / 2*’ 56,2 + 24/100
__ fglicur

300 / 500

4 13 Priori Xtra / 60 + 24/60 + 300/300

1

2“ PrioriXtra

24

15 1“ Alert / 2“‘15+ 150/100 600/400
junch

+50

__

6 1*‘ Punch / 2“ 100 + 50/100 400/400
, Punch
+50
__ _ _

l

7 1* Alert / 2‘ 75+150/75+ 600/600
Alert_

__ _

8 Testemunha

,150

,-~

1

h---

No momento da aplicacﬁo preventiva dos
fungicidas, a ferrugem asiatica nao havia ainda ocorrido na area experimental, embora jé tivesse sido
observada incidéncia em areas proximas. A doenca
se manteve em niveis baixos ao Iongo do periodo de
conducéio do ensaio e, mesmo no momento das aplicag:5es curativas, os niveis de doenca ainda foram
bastante baixos. Acredita-se que devido as pulverizac6es em carater preventivo nas lavouras, pelos
produtores de soja, em geral, 0 nivel de inoculo tenha se mantido baixo.
No ensaio preventivo foram realizadas cinco
avaliac5es de severidade da ferrugem. A partir da
terceira avaliacéo (12/03/05), o nivel de severidade
passou a aumentar na testemunha, sendo possivel
detectar diferencas significativas. Nas ava|iag:5es
realizadas em 12/O3, 19/O3 e 02/O4 a testemunha
sempre mostrou maior indice de severidade da doenca em relaci-io aos demais tratamentos. Todos os
fungicidas tiveram comportamento semelhante resultando em semelhante eficiéncia no controle de
Phakopsora pachyrhizi. A area abaixo da curva de
progresso da doenca (aacpd) foi maior na testemu-
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nha que nos demais tratamentos. N50 houve diferenca entre os fungicidas utilizados (Tabela 2).

O nivel de desfolha fol avaliado no campo
quando a testemunha sem fungicida apresentou em
torno de 90% de desfolha. Nesta ocasiéo os tratamentos com fungicidas apresentaram valores variando entre 6O e 70%, diferindo significativamente
da testemunha (Tabela 2).
As variaveis peso de 100 gréos e rendimento
n€lo sofreram nenhum efeito dos tratamentos (Tabela 2). No entanto, é importante observar que o
tratamento 5 (1*’pulverizat;z'-.io com Alert e 2a pulverizacéo com Punch), apresentou um rendimento médio de gréos de 2855 kg/ha, o que significa mais de
700 kg/ha a mais que a média observada na testemunha.
No ensaio curativo foram realizadas tres avaliac6es de severidade da ferrugem, somente sendo
observadas diferencas significativas, na ultima avaliacao (O2/O4/O5), quando a testemunha diferiu dos
demais tratamentos. Com relacao 3 area abaixo da
curva de progresso da doenca (aacpd), observou-se
que o tratamento 6 (1 a e 2“ pulverizacées com Punch)
teve comportamento semelhante 5 da testemunha
sem fungicida. Os demais tratamentos tiveram eficacia semelhante (Tabela 3).
Na avaliacao da desfolha (Tabela 3) os tratamentos 2 e 6, em que foram realizadas as duas pulverizacées com Opera e Punch, respectivamente,
tiveram mesmo nl'vel de desfolha, comparavel com
a testemunha. Os demais tratamentos apresentaram indice de desfolha menor que a testemunha,
porém n50 diferiram estatisticamente entre si.

287

As variaveis peso de 100 sementes e rendimento de gréos nao apresentaram diferenca significativa entre os tratamentos (Tabela 3). No entanto,
o rendimento médio obtido no tratamento 1 (13 pulverizacéo com Punch e 23 com Alert) foi de 600 kg/
ha acima da média observada na testemunha sem
fungicida. Embora esta diferenca n€lo seja significativa, em termos estatisticos, este é um ganho consideravel em produtividade.
Em nenhum dos tratamentos, considerandose os ensaios preventivo e curativo, foi observado
efeito fitotéxico dos tratamentos, sendo, portanto,
considerados seguros 5 cultura.
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Tabela 2 — Efeito da aplicagao preventiva de fungicidas sobre a area abaixo da curva de
progresso da doenga (aacpd), desfolha e rendimento na cultura da soja (cv. Emgopa 313). Goiania
- GO, safra 2004/2005.
TRATAMENTOS

mL

.

ou

g‘AACPD

”Desfolha

_p.c. lha
_\

13 Punch /2a Alert

M
1?
7”
WOpera /_2";Opera
P”
00
-P-

OJU1
*1

5

400 / 600

"7500/500

1f Sphere / 2“ Folicur
1“ Priprl Xtra / 2*‘ P_riori Xtra _

300/500
300 / 300

15 Alert / 2a Punch

600/400

1a Punch / 2a Punch

400 / 400

I 1“ Alert / 2“ Alert

"600 / 600

I Testemunha

Pl-

Média
cv%

_

1,15 a
1,42 a

60,0 a
60,0 a

Peso

_graos
13,75 a
_14.31 a

0.35 a
1,18a
0,93
, a

(61.5 a
l60,0a
l 62,5 a

14,37 a
5 14,363
14.05
6 a

1,25 a

70,0 a

14,44 a

0,35 a

28,00b

62.5 a

P” 37,57 t>

13.94 a
13,90a

66,25

y 14,20

10,42

l 5_,57

100 Rend.

_t(l£9!ha)
2556 a
2493 a

1 2662 a
2665a
2355 a

g 2137 a

2668 a

_,l2149a
l 2593

44,41

Médias seguidas pelas mesmas letras nao diferem entre si peldteste de Tukey ao nivel de 5% de
probabilidade.

l
A
l
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Tabela 3 — Efeito da aplicagao curativa de fungicidas sobre a area abaixo da curva de
progresso da doenga (aacpd), desfolha e rendimento na cultura da soja (cv. Emgopa 313). Goiania

— GO, safra 2004/2005.
TRATAMENTOS

mL ou
, p.c. lha

_
_\

l\J

I 1*’ Punch / 23 Alert
1‘j Opera / 2“Qpera
1" Sphere / 2“ Folicur

A

1“ Priori Xtra /72“ Priori Xtra

1‘8 Alert / 2“ Punch

OJ

I 1 Punch / 2” Punch

N

[ 1” Alert / 25 Alert

CO

_ lestemunha
Média

(_cv%

, 300/500

"

300 / 300

600 / 400

400 / 400

6% / 600

W

---

Desfolha

Peso

graos

400 / 600
500/ 500

(.0

OI

g AACPD

l 6,71 a
9,97 a

_3,21 a
_3,90 an

(1,58 a

1 13,56 ab

3,39 a

36,34 b
11,62

90,22

67,5 a
, 75,0 ab

0 55,0 a
62.5 a

67,5 a

‘70,0 ab

67,5 a

_ 87,5 b
69,06

(10.90,

13,72 a
13,36 a
14,11 a

100 Rend.

J kg/ha)

2634 a
2039 a

‘251_9__a

13,95 a
13.92 a

26_7_2 a

13,22 a
14,11 a
12,84 a
13.65

2269 a
2623 a

, 7.62”, ,

2323 a
2078 a
2401

21,34

Médias seguidas pelas mesmas Ietras n50 diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de
probabilidade.
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D55. Avaliacéo da eficiéncia do fungicida Celeiro l Impact Duo
no controle da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi Sydow)
na cultura da soja
'
"'
ROCHA, M.R.‘; CUNHA, M.G. 1 ; NUNES JUNIOR,
J. 2 ; ASSUNCAO,
M.S. 3 . 1 UFG, Cx. Postal 131, CEP
74001-970, Goiania, GO. mrocha@agro.ufg.br. QCTPA; 3Embrapa — Soja.

A producéo global de soja (Glycine max) Na safra 2004/2005 a producéo mundial de soja foi de
cerca de 200 milh5es de toneladas e 0 Brasil foi o
segundo produtor com producéo de 50 miIh5es de
toneladas ou 25% da safra mundial, montante menor que o de 2003, quando o Pals produziu 52 miIh5es de toneladas e participou com quase 27% da
safra mundial. Estima-se que, aproximadamente 10
mi|h6es de toneladas ou 20% da safra brasileira de
2004 tenham sido perdidas. Na Regiéo Centro-Oeste as perdas foram provocadas por excesso de chuvas e falta de controle da ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrh/'z/) (Embrapa, 2004).
Em funcao da limitada disponibilidade de in-

formac5es sobre as lnfluéncias que as condic5es
climaticas das distintas regi5es de cultivo da soja
poderéo exercer sobre a severidade da doenca, torna-se difl'cil fazer recomendacéo genérica de controle que satisfaca a todas as regi5es. Para reduzir
0 risco de danos, sugere-se o uso de cultivares de
ciclo precoce e semeaduras no inicio da época recomendada, para evitar a maior presséo da doen-

ca.
A sobrevivéncia da ferrugem da soja, na en-

tre-safra, tem ocorrido em cultivos de soja sob irrigacéo no inverno na regiéo dos Cerrados e na regi5o
Nordeste, mas pode também ocorrer em hospedeiros alternativos. O monitoramento da doenca e a
identificacéo nos estadios iniciais s50 essenciais para

a utilizacéo eficiente do controle quimico, que tem
sido a forma mais eficiente de controle até o mo-

mento (Yorinori, 2004).
O presente trabalho teve como objetivo avali-

ar a eficiéncia do fungicida Celeiro / Impact Duo
(Tiofanato-metilico + flutriafol) no controle da ferrugem asiatica na cultura da soja.
O experimento foi conduzido no municipio de
lpameri, utilizando-se a cultivar Emgopa 313. As
pulverizacﬁes foram realizadas preventivamente,
sendo a primeira no estadio R-2/R-3 (11/O2/O5) e a
segunda no estadio R-5.1 (04/O3/O5). O delineamento experimental adotado foi o de blocos

casualizados com dez tratamentos e quatro repetic5es. Cada parcela foi composta por 6 linhas de 6,0
m e espacamento 0,45 m. Os tratamentos com respectivas doses de ingrediente ativo e produto comercial encontram-se na Tabela 1.

As avaliacﬁes de severidade da ferrugem foram
feitas aos 10 e 17 dias apos a primeira pulverizacéo

e aos 8, 15 e 29 dias apos a segunda pulverizacao.
A estimativa da severidade da doenca foi feita utilizando-se a escala dlagramatica proposta por Canterl
& Godoy (2003). Os dados de severidade e os intervalos entre as avaliac5es foram usados para o célculo da aacpd (area abaixo da curva de progresso da
doenca). Avaliou-se também 0 nl'vel de desfolha, peso
de 100 graos e rendimento de gr5os.
Observou-se que, no momento da aplicacéo
dos tratamentos, a ferrugem (Phakopsora pachyrhizl)
ainda néo havia ocorrido, embora tenha sido detectada incidéncia em areas vizinhas. Durante todo 0
periodo de conducéo do experimento a severidade
da doenca se manteve em niveis baixos, de forma
que somente apos a terceira avaliacéo (12/03/05)
foram observadas diferencas significativas entre os
tratamentos (Tabela 2). No entanto, nas avaliac5es
realizadas apos a segunda pulverizacéo (12/O3, 19/
03 e O2/04), todos os produtos tiveram eficiéncia
semelhante no controle da ferrugem, sendo todos
superiores 5 testemunha. Como conseqtiéncia dos
resultados de severidade da doenca, a area abaixo
da curva de progresso da doenca (aacpd) também
apresentou-se maior na testemunha (Tabela 2). lsto
indica que o produto Celeiro l Impact Duo, em todas
as doses testadas, teve eficiéncia no controle da
ferrugem, semelhante aos fungicidas padréo.
Na avaliacéo de desfolha, observou-se que 0
produto Celeiro / Impact Duo, na menor dose (400
mL p.c./ha), apresentou resultado semelhante 5 testemunha, ou seja, nl'vel de desfolha ligeiramente
maior que os demais tratamentos. Como conseqtJéncia, observou-se neste mesmo tratamento um
baixo rendimento de gréos, embora esta diferenca
néo tenha sido significativa (Tabela 2).
Nas condic6es em que o ensaio foi desenvolvido, foi possivel concluir que:

- Todos os tratamentos com fungicidas foram
igualmente eficientes no controle da ferrugem asiatica da soja.
- N50 foram observadas diferencas entre os tratamentos para peso de 100 gr5os e rendimento de
gréos.
- N50 houve efeito fitotéxico dos fungicidas testados.
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Tabela 1 - Relacao dos tratamentos utilizados para 0 controle da ferrugem asiatica (Phakopsora

_pachyrhizi) na cultura da soja (cv. Emggpa 313). Goiania — GO, safra 2004/2005.
Dose p.c. (mL/ha)
Nome Comercial
Ingrediente ativo
Tiofanato-metllico + ﬂutriafol
400
Celeiro l Impact Duo

E>\€O@\lO)(.I’l->(.A>I\)—\

Celeiro l Impact Duo

Tiofanato-metilico + ﬂutriafol

Celeiro / Impact Duo
Celeirol Impact Duo
Priori Xtra
Opera
Punch
Cercobin 500 SC
Impact 12,5 %
Testemunha

Tiofanato-metilico + ﬂutriafol
Tiofanato-metilico + flutriafol

azoxistrobin + ciproconazol
epoxiconazoIe+pyraclostrobin
ﬂuzilasole + carbendazin
Tiofanato-metilico
Flutriafol

_

Dose i.a. (g/L)
400 + 80
500 +100
600 + 120
700 + 140
60 + 24
25 + 66,5
100 + 50
300
125

---

Tabela 2 — Efeito da aplicacao de fungicidas sobre a area abaixo da curva de progresso da doenca
_(aacpd), desfolha e_ rendimento na cultura _da soja (cv. Emggpa 313). Goiania — GO. safra 2004/2005.
TRATAMENTOS

\ mL OU
(_p.c. lha

g AACPD

Desfolha

Peso
_graos

100 Rend.
(Kglha)

Celeiro /Impact Duo
Celeirol Impact Duo

400

l\)

500

50,5732” 7 75f0”a

O0

I Celeiro l Impact Duo

600
700

75,0 a

13,30 a

70,0 a

_ 1222528

300
500
400

1,25 a
0,80 a

L10a

67,5 a

13.36 a
13,168

1,55 a

I 75,0 a

75,0 a

1 3155;

600
500

1,48 a
I 1,20 a

‘75,0 a

70,0 a

13,16 a
12,53 a
13,26 a

1858
‘ 2232
‘_ 2_OZ8
I 2204
I 2293

‘ 90,0 ab

12.12a

_\

ls ___Ce|eiro / Impact Duo
O1
O3
\|
G7
£0

it O

Priori Xtra
Opera _
( Punch
Cercobin 500 SC
Imp_a_ct12,5 %
Testemunha
Média

I cv%”

I

1,85 a

1,25a

24,48 b

”

3,57

I 101,90

80,0 ab

75,25

7,53

12,94 a
13,02 a

13,04

5,37

1898 a
2170a
a
a
a
a
a

__. 2,219 8
2184a
_ _ 2135

15.10

Médias seguidas pela mesma Ietra nas colunas nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de
5% de probabilidade.
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D56. Efeito de fungicidas para controle de ferrugem asiatica da soja,
aplicados apés inicio dos sintomas
CANTERI, M.G.‘; SILVA, A.J. DA2; ZANDONADE, DF. ‘Universidade Estadual de Londrina Cx. Postal
6001, CEP 86051-900, Londrina, PR, canteri@ueI.br; Zgraduando UEL; IQIBASF S.A.
A ferrugem asiatica da soja (Glycine max (L.)
Merr.) causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Syd
& P. Syd. é uma das doencas mais agressivas que
incidem na cultura, sendo relatados danos de 10 a
90% (Sinclair & Hartman, 1999). Relatada pela primeira vez no Japéo em 1902 se espalhou rapidamente pelo continente Asiético, onde permaneceu
endémica com surtos epidémicos esporadicos
(Bromfield, 1984). Na década de 1990 foi relatada
no continente Africano (Levy, 2005) e em 2001 na
América do Sul, no Paraguai e Brasil (Yorinori et al.,
2002 e 2005).
A auséncia de cultivares resistentes faz com que
0 manejo da cultura, por meio de aplicacéo de defensivos, seja uma alternativa que viabiliza o plantio
da soja na presenca da ferrugem. Atualmente 28
fungicidas encontram-se registrados para 0 controle
da doenca, sendo a maioria triazois e mistura de
triazois e estrobilurinas e mais recentemente triazois
e benzimidazois. As misturas prontas apresentam a
vantagem de possulrem amplo espectro, controIan-

as duas Iinhas centrais da parcela para avaliacﬁes e
colheita do experimento (area colhida de 4m2), descontando-se 0,50m de bordadura em cada extremidade da parcela.
Tabela 1. Tratamentos e doses de fungicidas
utilizados para o controle da ferrugem da soja,
safra de 2004/0'5, em Londrina, PR.
N°. Ingrediente ativo
g. i.a./ha
1.Testemunha
2.Pyraclostrobin+
Pyrac|ostrobin+
3.Pyraclostrobin+
Epoxiconazole
4.PyracIostrobin+

epoxiconazolel
epoxiconazole
epoxiconazolel
epoxiconazolel

Metconazole
5.PyracIostrobin+ epoxiconazole l
Epoxiconazole + Tiofanato metilico
6.PyracIostrobin+ epoxiconazole /
Tebuconazole

7.PyracIostrobin+ epoxiconazolel
Flutriafol

B-,Azot<yﬁlr<2b_irl + Cygrggonazole

I Ar;llt;5e de Nimbus a 0.5%

66,5+25/
66,5+25
66,5+25/
50
66,5+25/

54
66,5+25 l

50 + 300
66,5+25/
100

66,5+25/
62.5

60 + 24‘

do outras doencas como mancha parda (Septoria

glycines), Crestamento foliar de cercospora
(Cercospora kikuchii) e mancha alvo (Corinespora
cassiicola) .
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de misturas fungicidas do grupo quimico
-dos triazois + estrubirulinas para o controle da ferrugem da soja, aplicadas em duas vezes, com a primeira aplicacéo apos a constatacéo dos primeiros

sintomas.
O experimento foi executado na Fazenda Esco-

la da Universidade Estadual de Londrina, na safra
2004/05, entre os meses de outubro e marco, em
area cultivada anteriormente com a sucesséo sojatrigo. A cultivar BRS 133 foi semeada dia 29/10/

2004 e a emergencia dia 05/10/2004.
Os tratamentos fungicidas (Tabela 1) foram dispostos em delineamento de blocos ao acaso, com
oito tratamentos e quatro repetic5es.
Os fungicidas foram aplicados em duas vezes
no estadio R4 e R5.3 (Fehr & Caviness, 1977). Foi
utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2,

provido com barra de quatro pontas XR 11002, 1,5
bar de presséo, vazéo de 200 I/ha.
As parcelas possuiam dimenséo de 2,50m de
largura por 5m de comprimento, apresentando cinco fileiras de plantas de soja. Foram consideradas

A severidade da ferrugem asiatica (%) foi avaliada com auxilio da escala dlagramatica para ferrugem da soja desenvolvida por Canteri e Godoy
(2003). As avaIiac6es foram realizadas semanalmente aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias apos a primeira
aplicacéo. A variavel area abaixo da curva de progresso da doenca (AACPD) foi calculada integrando-se a curva de progresso da doenca para cada
parcela (Campbell & Madden, 1990). O valor da
AACPD sintetiza todas as avaliac5es de severidade
da doenca em um tinico valor. A produtividade foi
avaliada ao final do ciclo da cultura.
Os dados foram submetidos 3 analise de
variancia pelo teste de F e as diferencas entre as
médias, quando significativas, foram comparadas
pelos testes de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade, usando-se o programa SASM-Agri (Canteri et
al., 2001).
Os primeiros sintomas da ferrugem foram observados no estadio R3, cerca de uma semana antes
da primeira aplicacéo dos tratamentos fungicidas.
N50 foram observadas epidemias de outras doencas
no ensaio.

Analisando-se os dados da AACPD (Tabela 2)
verificou-se que todos os tratamentos fungicidas
apresentaram controle superior a 84,7 % e foram
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Tabela 3. Produtividade observada apos

Tabela 2. Area abaixo da curva de progresso

tratamentos para o controle da ferrugem
asiatica da soja, safra de 2004/05, em

da doenca (AACPD) observada apos
tratamentos para 0 controle da ferrugem
asiatica da soja, safra de 2004/05, em

Londrina, PR.

_
AOFéscimo

Londrina, PR.
Tratamento

AACPD

Tratamento

Controle (%) T

T1

1007 a

---

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

116b
114b
131 b
142b
142b
154b
145b

33,5
33,7
37,0
35,9
35,9
34,7
856

Kg/ha

Sclha1

T1
1915
T2
2372
7,6
T3
2086
2,9
T4
2121
3,4
T5
2078
2,7
T6
2142
3,8
T7
2039
2,1
T8
1832
0,0
N50 houve diferenca estatistica significativa entreii
os tratamentos pelo teste de F aplicado a analise
de variancia. 'Sclha: sacas de 60 kg por hectare.

Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem
significativamente entre si pelo teste de Duncan a 5%.

estatisticamente superiores 3 testemunha para controlar a ferrugem asiatica, pelo teste de Duncan ao
nivel de 5% de probabilidade. Os melhores tratamentos foram 0 3, com 88,7 % de controle e 0 2,
com 88,5% de controle, apesar de n50 diferirem
estatisticamente dos demais tratamentos fungicidas.
A produtividade (Tabela 3) variou de 1832 kg/

ha a 2372 kg/ha e n50 houve diferenca estatistica
significativa entre os tratamentos pelo teste de F
aplicado 3 analise de variancia. O tratamento 2 apresentou o maior acréscimo de produtividade (7,6 scl
ha) apesar de néo diferir estatisticamente dos demais tratamentos, inclusive a testemunha, pelo teste de Duncan, ao nivel de 5 % de probabilidade. O
peso de 1000 gréos apresentou tendéncia semelhante a observada para a produtividade, ou seja néo
houve diferenca estatistica significativa entre os tratamentos pelo teste de F aplicado a analise de
variéncia.
Os resultados de produtividade expressam a influéncia do stress hidrico, e a auséncia de umidade
também pode ter colaborado para a baixa presséo
da doenca observada durante a conduoéo do ensaio.
N50 foram observados efeitos fitotoxicos para
qualquer um dos tratamentos fungicidas para a variedade utilizada no ensaio (BRS 133).
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D57. Eficlencla da apllcacao de o eo mlnera no
controle do oidio em soja
LOBODA, M.S.‘-2; MUNIZ, F.R.‘; SILVEIRA, G.D.‘; CENTURION, M.A.P.C.‘. ‘Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias, UNESP, Jaboticabal, SP. 2mloboda@fcav.unesp.br
As doencas sao responsaveis por consideravel
variacéo na produtividade da cultura da soja, podendo acarretar perdas anuais entre 15% a 20% e até
100%, em funcao da regiéo e das condic5es climaticas do ano agricola (EMBRAPA, 2004).
O oidio da soja, causado pelo fungo Erysiphe
diffusa (Cooke & Peck), passou a ocorrer em praticamente todas as regi5es brasileiras produtoras.
TANAKA et al. (1999) relataram que nas principals
regi5es produtoras de soja do Estado de S50 Paulo,
esta doenca incide com bastante severidade nas
cultivares mais suscetiveis.
Para o controle do oidio, especificamente, podese fazer 0 uso de cultivares resistentes (REIS et al.,
1997; TANAKA et al., 1997; EMBRAPA, 2004),
porém no cultivo de variedades suscetiveis séo necessarias pulverizac5es com fungicidas, quando ocorrem em altos niveis de infeccéo. Segundo BLUM et
al. (2002), o uso de fungicidas preventivamente é
eficaz no controle desta doenca, entretanto tal pratica eleva o custo de producéo.
Alguns estudos preliminares estao sendo realizados no Departamento de Producéo Vegetal da
FCAV/UNESP, visando o controle do oidio da soja
com a utilizacao de oleo mineral, que se apresentou
eficiente no controle desta doenca na concentracéo
de 0,3% (MUNIZ & CENTURION, 2004).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a eficiéncia de doses de oleo mineral e intervalos de
aplicacao no controle de oidio da soja.
O experimento foi conduzido em casa de vegetacéo, no Departamento de Producéo Vegetal, da

Faculdade de Ciéncias Agrarias e Veterinariasl
UNESP, campus de Jaboticabal, no periodo de setembro a novembro de 2004.

As doses de oleo mineral (Triona) testadas estéo relacionadas na Tabela 1. Também foram utilizadas duas testemunhas, uma sem aplicacéo de
fungicida e outra com a aplicacéo de difenoconazole,
na dose recomendada pelo fabricante. As pulverizac5es foram realizadas semanalmente e quinzenalmente a partir do aparecimento dos primeiros sintomas, utilizando pulverizador de capacidade de 1,0L.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo cada parcela constituidas
por vasos semeados com a cultivar FT-Estrela, sus-

cetivel ao oidio. Foram distribuidos entre as parcelas vasos previamente semeados para obtencao de

Tabela 1. Tratamentos testados no controle de
oidio da soja.
Z
Tratamento
Testemunha
Fungicida (difenoconazole)

Oleo mineral 0.3%
Oleo mineral 0.5%
Oleo mineral 1,0%
Oleo mineral 1,5%

Oleo mineral 2,0%

_
Corlcentracﬁes
3mI I'1

3ml l"
5ml l"
10ml l"
15ml l“

20ml l"

plantas com sintomas de ol'dio, visando a uniformizacéo do inoculo, responsavel pela infeccéo natural.
As avaIiac5es do nivel de infeccao do ol'dio foram efetuadas através da escala de notas propostas
apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Escala de notas para avaliacao do
nivel de irlfecgao do oidio.
Nota

"/6 de area foliar
infectada
sem sintomas

1% a 4%
5% a 19%
20% a 49%
50% a 74%
U1-l>(DI\)—\O

mais de 75%

Os resultados foram transformados em ,/E e
submetidos a analise de variancia pelo teste F, em
esquema fatorial 7x2, sendo as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Houve influencia no nl'vel de infeccéo de oidio
tanto para as doses de oleo mineral quanto para os
intervalos de aplicacéo (Tabela 3), ocorrendo ainda
interacéo significativa entre os dois fatores estudados (Tabela 4).
Verificou-se que em aplicac5es semanais todas as doses testadas de oleo mineral proporcionaram eficiente controle no oidio da soja, ou seja, comparavel ao observado nas plantas pulveri_zadas com
difenoconazole na dose recomendada (Tabela 4).
Em aplicacﬁes quinzenais, somente as doses
correspondentes a 1,5% e 2,0% de oleo mineral,
promoveram efeito semelhante ao do difenoconazole.
Ja as doses 0,3%, 0,5% e 1,0% de oleo mineral
proporcionaram um controle regular do oidio (Tabela 4).
Os resultados obtidos no presente trabalho confirmaram a eficiéncia do oleo mineral no controle do
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Tabela 3. Nivel de infeccao de oidio em soja
pulverizada com diferentes doses de oleo mineral
em diferentes intervalos de aplicacoes.
_ _
Tratamentos Q)
Oleo mineral 0,3%
Oleo mineral 0,5%
Oleo mineral 1,0%
Oleo mineral 1,5%
Oleo mineral 2,0%

Testemunha 1 (difenoconazole)
Testemunha 2 (Sem apIicacao)_ __

lntervalo de
aplicagao

Doses

lnfecgﬁo

7 dias

0,62 b 1
0,50 b
0,37 b
0,00 c
0,00 c
0,00 c

Oleo mineral
Oleo mineral
Oleo mineral
Oleo mineral

0.3%
0,5%
1,0%
1,5%

Oleo mineral 2,0%

15 dias

0,00 bB‘ 1,25 bA‘
0,00 bB 1,00 bA
0,00 bB 0,75 bA
0,00 bA 0,00 cA
0,00 bA 0,00 cA
0,00 bA 0,00 cA

3,00 a
79.59ﬂ

Teste munha 1 (difenoconazole)
Testemunha 2 (Sem agIica§ao)__g_3,00 aA 3,00 aA
Imédias seguidas de Ietras distintas maiusculas na

linha, e minusculas na coluna diferem entre si a 5% de
probabilidade.

T T Teste F

0,43 b
0.86 a
22,33"

zanalises estatisticas efetuadas com resultados

CV (%)

52,84

transformador em 4/x + 0,5

Teste F‘

_|_'1¥€P!§|° ¢_%?ElI_E=!9§.° (D
7 dias
15 dias

T

Tabela 4. Desdobramento‘ da interacao entre
oleo mineral e intervalo de apIicac5es.

TxI
5,31
Z
‘médias nao transformadas seguidas r.Ie_letras distintas
diferem entre si a 5% de probabilidade. slgniﬁcativo a
1% de probabilidade.
zanalises estatisticas efetuadas com resultados
transformados em 4/ x + 0,5 .

oidio, ja observados por MUNIZ & CENTURION

(2004), porém séo necessarios novos estudos visando determinar se é possivel aumentar os intervalos de aplicacéo, e se os resultados obtidos poderiam ser confirmados em outras épocas de cultivo da
SO18.

tral do Brasil — 2005. — Londrina: Embrapa soja:
Embrapa cerrados: Embrapa Agropecuaria Oeste:
Fundacﬁo Meridional, 2004. 239 p.

MUNIZ, F. R.; CENTURION, M. A. P. C. Alternativas de controle de oidio da soja. In: XXVI Congresso Paulista de Fitopatologia, 2004, Campinas, S50
Paulo. Summa Phytopathologhia, 2004, v.30, p.9697.
REIS, E. M.; MEDEIROS, C. A.; CASA, R. T. Epidemia de oidio na soja, causada por M/crosphaera
d/ffusa, na safra 1996/97, no RS. Fitopatologia Bra-

sileira, n.22, p.300-3001, 1997. (Resumo).
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D58. Métodos alternativos de controle de oidio em soja
LOBODA, M.S.”; MUNIZ, F.R.‘; PANIZZI, R.C.‘; CENTURION, M.A.P.C.‘. ‘Faculdade de Ciéncias Agrari-

as e Veterinarias, UNESP, Jaboticabal, SP; 2mloboda@fcav.unesp.br
A necessidade de utilizacéo de agrotoxicos como
pratica de controle de doencas, entre elas 0 oidio
em soja, é uma das maneiras mais eficaz de controle, apesar de ser causadoras de danos econémicos e
sociais. Atualmente, técnicas e métodos alternativos de controle estéo sendo desenvolvidos, entretanto, n50 séo ainda suficientes para o atendimento
de todas as necessidades.
Esses métodos alternativos sao normalmente
utilizados nos sistemas de producéo organica, em
que néo é permitido o uso de fungicidas. Para os
produtores convencionais, 0 uso de fungicidas, apesar da eficiéncia, seleciona estirpes de fungo resistentes aos produtos, contamina o alimento, o
aplicador e o ambiente.
O leite é um dos recursos utilizados para 0 controle de ol'dio em cucurbitaceas, principalmente em
abobrinha e em pepino, na concentracﬁo de 5% uma

plantas foram pulverizadas de tal forma a se obter
uma deposicéo uniforme dos produtos testados.
As parcelas constituiram-se por vasos cultivados com a cultivar FT-Estrela, suscetivel ao oidio.
Foram distribuidos entre as parcelas vasos previamente semeados para obtencéo de plantas com sintomas de oidio, para o fornecimento e distribuicao
uniforme do inoculo.
As avaliac6es do nivel de infeccéo do oidio foram efetuadas através da escala de notas apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Escala de notas para avaliacéo do
nivel de infeccéo do oidio. ,,
.

’°‘l§.iLi2§Z"*'
Sem sintomas

1% a 4%
5% a 19%
20% a 49%
50% a 74%

vez por semana. Acredita-se, nesse caso, que 0 lei-

te apresenta mais de um modo de acéo sobre essa
doenca: pode ter efeito direto contra o fungo devido
suas aooes germicidas; por conter diversos sais e
aminoacidos pode induzir a resistencia das plantas
elou controlar diretamente o patégeno; pode ainda
estimular o controle biologico natural ou alterar as
caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas da superficie foliar (BETTIOL, 2003).
Tentando atender a necessidade de maiores estudos de métodos alternativos no controle de oidio
em soja o presente trabalho teve como objetivo ava-

liar 0 efeito de diferentes tipos de leite e do extrato
de soja no controle desta doenca.
O experimento foi conduzido em casa de vegetacéo, no Departamento de Producéo Vegetal, da
Faculdade de Ciéncias Agrarias e Veterinariasl
UNESP, campus de Jaboticabal, no periodo de setembro a novembro de 2004.
Os tratamentos utilizados foram os seguintes:
leite UHT (Ultra Alta Temperatura) integral 50%,
leite UHT desnatado 50%, leite em po integral, leite
em pé desnatado e extrato de soja, na concentracao de 50% apos diluicéo em agua na dosagem recomendada pelo fabricante. lncluiram-se ainda, duas
testemunhas, uma sem nenhuma aplicacéo e outra
com a aplicacéo do fungicida difenoconazole, na dose
recomendada pelo fabricante.
As pulverizacﬁes foram realizadas semanalmente
a partir do aparecimento dos primeiros sintomas,
utilizando pulverizador de capacidade de 1,0L. As

_

U1-b(»)l\)—\O

mais de 75%

Os resultados apresentados na Tabela 2 foram
transformados em ,/I e submetidos a analise de
variancia pelo teste F, sendo as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Observa-se que houve influéncia positiva de todos os tratamentos testados no nivel de infeccéo de
oidio.

Verificou-se que somente o efeito do extrato de
soja equiparou-se ao do fungicida difenoconazole,
proporcionando um otimo controle do oidio.
Tabela 2. Nivel de infecgao de oidio em soja
pulverizada com diferentes tipos de leite e
extrato de soja.
Tratamentos
Nivel de lnfarzgao
Leite UHT integral
1,00 b‘
Leite UHT desnatado
1,25 b
Leite em po integral
1,00 b
Leite em po desnatado
1,25 b
Extrato de soja
0,50 bc
Testemunha 1 (difenoconazole)
0,00 c
Testemunha 2 (sem gplicacao)
EAE a_
35,70
Teste F2
_
CV (%)___
31 ,8?
_
‘médias seguidas de Ietras distintas diferem entre si
a 5% de probabilidade. significativo a 1% de
probabilidade.
analise estatisticas efetuadas com resultados
transformados em qlx + 0,5 .

Embrapa Soja. Documentos 25 7

2.90

Entretanto, os tratamentos com leite UHT integral, leite UHT desnatado, leite em po integral e leite em pé desnatado, apresentaram eficiéncia semelhante ao extrato de soja, mesmo n50 sendo t5o
eficientes quanto ao fungicida.

Referéncias bibliograficas
BETTIOL, W- COFYEFOIK-I de doenfias de Plantas 00m
agentes de controle biologico e outras tecnologias.
In: Métodos alternativos de controle alternativos.
CAMPANHOLA, C.; BETTIOL, W. eds. Jaguaritina
SP: Embrapa Meio Ambiente, 2003. 279p.
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D59. Eficacia do controle quimico de doencas da soja no
Maranhéo e Tocantins
MEYER, M.C.‘; RODACKI, M.E.P.2. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 131, CEP 65800-000, Balsas, MA,
mauricio@embrapabaIsas.com.br; 2Fapeagro, Balsas, MA.
Os fungicidas (tabela 1) foram aplicados com pulAs doencas da soja que apresentam maiores
verizador
costal pressurizado com CO2, barra com quaincidéncia e potencial de danos em regi5es tropicais
tro
bicos
Jacto® série AVI 110-02 (piano), calibrado
s50 a ferrugem (Phakopsora pachyrhizi), mela
(Rhizoctonia s0laniAG1-IA), doencas de final de ci- para vaz5o de 200L.ha", quando as plantas atingiram
clo — DFC (Septoria glycines e Cercospora k/kuch/'/), o estadio R4 de desenvolvimento fisiologico.
mancha alvo (Corynespora cassiicola) e antracnose
Tabela 1. Tratamentos e doses de fungicidas.
(Col/eto trichum trunca tum) .
Funglcida
Dose
A ferrugem, de ocorréncia generalizada em todo
ingrediente ativo
_
p. comercﬁl L |:l.r:.l'la'1—
o Pais, promove reduc5es no rendimento que po- testemunha
dem chegar a 70%. A mela da soja ocorre em regi- azoxystrobin
Priori1
0,20
Priori Xtra‘
0,30
5es quentes e umidas, causando perdas médias de azoxystrobin + ciproconazole
Priori Xtra‘
0,40
35%. As DFCs, mancha alvo e a antracnose ocor- azoxystrobin + ciproconazole
pyraclostrobin + epoxiconazole Opera
0,50
rem em todas as regi5es produtoras do Pais, cau- pyraclostrobin + epoxiconazole Opera
0,60
sando perdas anuais que variam de 10% a 20%.
trifloxystrobin + ciproconazole
Spherez
0,40
O controle quimico representa a unica alternati- trifloxystrobin + tebuconazole
Nativoz
0,60
Charisma
0,70
va apos a instalacao destas doencas nas lavouras, flusilazole + famoxadone
tebuconazole
Folicur
0,50
cuja eficiéncia varia em funcéo das condicées flutriafol
Impact
0,60
ambientais.

tetraconazole

Eminent

0,50

Trabalhos conduzidos em campo nos ultimos
anos revelaram diferencas de eficiéncia de fungicidas
no controle destas doencas em funcéo do grupo
quimico, doses e épocas de aplicacéo, gerando uma
grande demanda por informacfaes que subsidiem a
elaboracéo de estratégias de controle.
Os fungicidas do grupo quimico das estrobilurinas
séo os mais eficientes no controle quimico da mela
da soja, mas apresentam risco de desenvolvimento
de resistencia no patogeno, havendo assim a necessidade de avaliar a viabilidade do emprego de outros
grupos quimicos, com diferentes modos de acéo, no
controle da doenca. Os fungicidas avaliados neste
trabalho atendem a esta condicéo por pertencerem
aos grupos das ftalonitrilas, triazois e benzimidazois.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de uma aplicacéo de fungicidas de diferentes grupos quimicos no controle das principals doencas da
soja em regi6es tropicais.

ciproconazole + propiconazole
carbendazin
tiofanato metilico + clorotalonil

Artea
Derosal
Cerconil

0,30
0,80
2,00

'-I adicionado oleo mineral - O,5% vlv

2 adicionado oleo metilado de soja O,5% vlv

las experimentais foram compostas de seis linhas

As doencas mela, ferrugem e DFC foram avaliadas visualmente quanto a severidade pelo percentual
de area foliar infectada, com auxilio de escalas
diagramaticas (Canteri & Godoy, 2003; Martins,
2003). A antracnose foi avaliada quanto a incidéncia, registrando-se o percentual de vagens com sintomas. Também foram avaliados os rendimentos da
soja e peso de mil gr5os.
Os resultados foram analisados pelo teste F e
as médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa computacional SASM
— Agri (Althaus et al., 2001).
As misturas de azoxystrobin + ciproconazole e
pyraclostrobin + epoxiconazole foram as mais eficientes no controle da mela nas duas doses testadas
e nos dois locais (figura 1).
A ocorréncia da ferrugem foi observada somente no Maranhao, a partir do estadio R5.4, apresentando melhor controle as misturas de azoxystrobin
+ ciproconazole e pyraclostrobin + epoxiconazole

de 6m, com espacamento entre linhas de 45cm.

(figura 2).

Foram consideradas como parcela util as duas li-

O controle de DFC foi mais efetivo nos tratamentos com pyraclostrobin + epoxiconazole, para
ambas as doses e locais (figura 3).

O experimento foi conduzido na safra 2004/05,

em condic5es de lavouras comerciais de soja cv.
BRS Sambaiba, nos municipios de Riachéo, MA, e
Tupirama, TO.
Foi utilizado o delineamento experimental de

blocos ao acaso, com quatro repetic5es. As parce-

nhas centrais, desprezando-se um metro em cada
extremidade (duas linhas de 4m).
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Para peso de gréos, foram observados melhores resultados para azoxystrobin + ciproconazole

Mela (RhIzoEtonIa'=soIanI AG1-IA) _ I

80-

7

7

573 ?
-.= I-1 7'---— r

com a menor dose no Maranhéo e pyraclostrobin +
epoxiconazole, também com a menor dose, no
Tocantlns (tabela 2).
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Tabela 2. Efeito da aplicacao de fungicidas na
produtividade e peso de graos de soja cv. BRS
Sambaiba no Maranhao e Tocantins.

"1' _7._”1135
-,_ xo; _—-=._

If

..

Orr-

‘Ow:
5

Prion

Prlorl

Figura 1. Severidade da mela em relacao aos tratamentos

Tratam.

fungicidas, no Maranhao e Tocantins.

MA

;~ 309-— 25

'

' ,.

eridade

i

:-5.

< .;:'.'.'l ,

‘Fl,’-.

_I__

-

..;_r_.\\!;ql$f.' -'-'r,\~; -l<_-T I-

-1.‘-5.‘-l";j*Q:7:;;‘i'1:-I1-;' _. '11: 1?;

lg, r",. f1‘-1;

int;-3::

'l|‘

-F11

.~_.."s;t:z:i;=_
;;a;:,-.r_.;;

I ‘I7' :5'= .I I71 Flll II‘ I:;'l1'-Tié:l’I?..-‘.‘-1§¥-.---5..~.'11--:"'
".Etl'1¢; F: ?.'.3 -'_'-3 I
~“I1iI“"f4'—r:.'“:".-'I'_-"'1-;--:7‘-..
-1
_ .1.
_'____r
I"
_-I.-al.-_-._.' '1'.ti".- =ﬁr=-"*-‘= ;L_H.l.__.1L..l
G..’
Fa-=33
'1 .-_. 1=- EIE;l _.'? El;-'. _.-T. "

re-L UlO

Sev

3Otn

Emu-no:'

'l__._i'T
T._'_

Drml lrl_.

Coremll.ﬂ.

'i'
Arhall

u-pans_

'OInri|nl0,1

mama;,_ _

'FaI:u'Il.1
.5 -''-muito;

spnmlm_.

TO

'008105

Pr;
inl ﬂliﬁ

I.
Ow-M

'r larlxu

lrlr _

Figura 2. Severidade da ferrugem em relacao aos
tratamentos fungicidas no Maranhao.

Peso mil graos (g)T
MA

3089ab 154,9ab
3546a
155,1ab
3292ab 3440a
154,5ab
3242abc 3511a
3225abc 3176ab 152,8 b
Charisma 0,7 3152abc 3427a
154,1ab
Opera 0,5
3144abc 3302ab 157,9ab
Nativo 0,6
3122abc 3011ab 156,2ab
Priori 0,2
3122abc 3114ab 156,3ab
Derosal 0,8 3120abc 3252ab 156,4ab
158,8ab
Eminent 0,5 3041 bc 3452a
3033 bc 3343ab 158,0ab
Priori X 0,4
3032 bc 3157ab 154,9ab
Sphere 0,4
3019 bc 3313ab 161,2a
Prlorl X 0,3
Testemunha 2829 bc 3188ab 155,4ab
Cerconil 2,0 2798 c 2871 b 156Jab
591%
632%
2p2%
Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.
Opera 0,6
Artea 0,3
Impact 0,6
Folicur 0,5

Ferrugem (Phakopsora pachyrhizi)
35 .;._;', --- ,- . <_-. |'.-

Prod. (kg.ha“)

TO

153,2ab
150,5ab
152,1ab
153,0ab
154,6ab
160,3a
149,8ab
146,2 t>
152,8ab
149,5ab
155,1ab
150,6ab
153,8ab
157,5ab
149,_2ab
2.96%
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Figura 4. Severidade de antracnose em relacao aos
tratamentos fungicidas no Maranhao e Tocantins.

N50 foi observada nenhuma diferenca significativa entre os tratamentos para controle da
antracnose nos dois locais (figura 4).
Para produtividade, os melhores resultados foram de pyraclostrobin + epoxiconazole na dose mais
elevada no Maranhéo e flutriafol, tetraconazole,
ciproconazole + propiconazole eflusilazole + famoxadone, respectivamente, no Tocantlns (tabela 2).

ALTHAUS, R.A., CANTERI, M.G., GIGLIOTI, E.A.
Tecnologia da informacéo aplicada ao agronegocio
e ciéncias ambientais: sistema para analise e separacéo de médias pelos métodos de Duncan, Tukey e
Scott-Knott. Anais do X Encontro Anual de lniciacéo Cientifica, Parte 1, Ponta Grossa, p.280-281,
2001.
CANTERI, M.G., GODOY, C.V. Escala dlagramatica
da ferrugem da soja (P. pachyrhizi) Summa
Phytopathologica, Araras, SP. Vol 1. p.32, 2003.
MARTINS, M.C. Produtividade da soja sob inf|uéncia de ocorréncia natural de Septoria glycines Hemmi
e Cercospora kikichii (Matsuo & Tomoyasu) Gardner
com e sem controle quimico. Piracicaba, 104p, 2003.
Tese (doutorado). Escola Superior de Agricultura
”Luiz de Queiroz".
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D60. lnteracéo entre cultivares de soja e nL'lmero de aplicacﬁes de
fungicida para o controle da ferrugem asiatica
II

COSTA, M.J.N. DA; LIMA, P.M. DE; BORTOLINI, C.G.; BORTOLON, L.; PASQUALLI, R.M.. Fundacéo Rio
Verde, Cx. Postal 159, CEP 78455-000, Lucas do Rio Verde, MT, fundario@terra.com.br

Para controle de pragas foram utilizados inseti-

Nomolt. Para controle de percevejos utilizaram-se
Engeo e Connect. Para controle da mosca branca
utilizaram-se Connect e Karate Zeon. Como
herbicidas foram aplicados Volt, Classic, Fusilade e
Glifosato.
O experimento foi estabelecido em plantas no
estadio R2 em parcelas de 6m x 2,7m distribuidas
em blocos ao acaso. Como fungicida, foi utilizada a
mistura pronta azoxystrobin + cyproconazole (200
+ 80 g i.a./L) a 0,3 L/ha + O,5% de oleo mineral,
com 0, 1, 2 e 3 aplicacﬁes realizadas com intervalos de 15 dias. As aplicac6es foram realizadas através de barras manuals com 6 bicos tipo duplo leque
ADD 11015 verde. A press5o para aplicacao foi
obtida através de CO2 pressurizado proporcionando
presséo constante de 40 lbs e vazéo de 120 L/ha.
Realizaram-se as seguintes medic5es: porcentagem de folhas doentes (incidéncia) e porcentagem
de area foliar infectada (severidade) nos tercos inferior e superior, além de avaIiac5es de rendimento e
peso de 1000 sementes. As avaliac5es foram realizadas nos tercos inferior e superior das plantas distribuidas ao acaso nas parcelas.
O rendimento de gr5os foi obtido de duas Iinhas
centrais com 5m de comprimento, extrapolando-se
para um hectare e considerando a umidade padréo
de 13%. Os resultados foram submetidos 3 analise
de variancia e a comparacéo de médias foi feita pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
A doenca apresentou desenvolvimento significativo na testemunha sem aplicacéo de fungicida. O
numero de aplicac5es do fungicida e a cultivar utilizada influenciaram este desenvolvimento, reduzindo a incidéncia e a severidade. Ouanto ao rendimento, observou-se que certas cultivares respondem
mesmo a trés apIicac6es do fungicida, contudo na
média, néo compensou a terceira aplicacéo, visto
que houve um incremento de apenas 1,02 sacasl
ha. Apenas a cultivar Conquista respondeu em maior intensidade as trés aplicac6es. Em geral, duas
aplicacﬁes foram suficientes para o bom controle da
ferrugem. Vale ressaltar, entretanto, que este resultado é dependente de fatores tais como press5o de
doenca e condic5es climaticas, podendo variar substancialmente com a maior agressividade da doenca.

cidas recomendados para a cultura, sendo os
piretréides Karaté Zeon e Fastac. Como inseticidas
fisiolégicos foram utilizados Curyon, Certero e

aplicac5es a serem realizadas, mas sim as informac5es que influenciam o desenvolvimento da doenca,

As pragas e as doencas tém sido causas de cons-

tantes preocupac5es dos produtores de soja dada a
sua importancia econémica. Desde o surgimento da
ferrugem asiatica, a busca por soluc5es viaveis de
controle tem impulsionado os produtores a procurar
os centros de pesquisa.
O controle desta doenca requer competéncia
agronémica para se evitar prejuizos, visto que a doenca é bastante agressiva e um dos critérios adotados
é 0 nt'lmero de aplicacﬁes de fungicidas para 0 controle. Desta forma, foi estabelecido no Centro
Tecnologico da Fundacéo Rio Verde (CETEF), no

municipio de Lucas do Rio Verde-MT um experimento para avaliar a interacéo entre cultivares e numero
de aplicac5es de fungicida para 0 controle da ferrugem asiatica.
O experimento foi conduzido no Centro
Tecnologico da Fundacéo rio Verde (CETEF), no
municipio de Lucas do Rio Verde-MT. A semeadura
foi realizada mecanicamente no dia 11 de novembro
de 2004, em um Latossolo Vermelho Amarelo
Distrofico, em semeadura direta sob palha de milho
e brachiaria. As cultivares utilizadas foram Vencedora, Nobreza, Conquista, Robusta, Garantia, CD
211, CD 217, CD 222 e CD 219. A semeadura foi

realizada em faixas de 70m de comprimento e 18
Iinhas espacadas de O,45m.
A adubacéo de base foi de 450 kg/ha de Fosmag
formula 2-22-11 e em cobertura foi aplicado 100
kg/ha de KCI. Como tratamento de sementes (TS),
foram utilizados o fungicida Maxim (XL) e
micronutrientes (Cobalto e Molibdénio) aplicados em
mistura.

Como

inoculante,

foi

utilizado

Bradyrhizobiumjaponicum (Nitragin Cell Tech), aplicado logo antes da semeadura. Os micronutrientes
foram aplicados conforme necessidade das plantas.
Quantidades adequadas foram aplicadas junto com

o adubo de base utilizando-se fontes soluveis. Em
pulverizacées foliares foram aplicados
micronutrientes seguindo recomendacées de empre-

sas e da equipe técnica da Fundacéo Rio Verde.
Foram realizadas duas aplicacﬁes, sendo uma aos

30 dias apos a emergencia (DAE) e a outra no estadio de florescimento da soja.

Portanto, néo existe uma regra para 0 numero de
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e baseado nelas, define-se o numero de apIicac6es.
Estas informac5es s€io obtidas nas instituic6es de
pesquisa, como a Fundacéo Rio Verde, orgélos de
apoio ao produtor, sites na internet e jornais

especializados.

YORINORI, J.T.; NUNES Jr., J.; LAZAROTTO, J.J.
Ferrugem "asiatica" da soja no Brasil: evolucﬁo, im-

portancia econ6mica e controle. Documentos/Embrapa
Soja, n.247, 36p., Londrina, PR, 2004. 36p.
CANTERI, M.G.; GODOY, C.V. Summa
Phytopathologica, Araras, SP. 2003. Vo|1. P.32 (resumo).
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TABELA 7 - Rendimento de graos de cultivares de soja submetidas a diferentes nﬁlmeros de
aplicac5es de fungicida para o controle da ferrugem asiatica. Lucas do Rio Verde MT, 2005
_
NL'lmero de aplicagées de fu_ng_icida

ZERO

UMA

40,9 5*
ABC
33,2 a

44,5 ab
__./EEC
35,7 a

DUAS

mes

Média de

(testemunha) aplicagﬁo aplicagﬁes apllcacﬁes
Cultivar
................I.......-..._..-.--...-(3cm3).-..-..----..-.......-........................-....

zCultivar
Vencedora

52,0 a
52,7 a
47,53
A _ __. - .A_. __ A.._.... _.
' N05r6za_
40,1 a
40,0 a
37,25
_ .. .<3_.
mtfiiiﬁtiléta
35,4 5
39,3 ab
45,7 ab
49,3 a
42,55
ABCD
@Q-....__ -AB__.. . . .._..........AE.9... . . . . . . . . .._.. . . . . . . . .5. _. __
Robusta
30,2 5
34,3 5
47,2 a
43,4 a
40,15
_ ___.____._Q_Q____ ___
__
......__.._.._I.3°i
_Garantia
32,6 5
36,7 5
49,4 a
50,5 a
42,30
.
_ __ . __E}.€>.I ? __- - “EL . _ _.l’~B .
AB_._.. . . .._._.Et_.._
47,9 a
43,1 a
49,3 a
47,73
T35 '21"'1""' T _' '
45,1 a
.. E _ .A5_ .- ..__ _ _._A.BC_..__.__._....__.L.._
co 217
45,4 a
50,3 a
52,7 a
52,5 a
50,35
_ A
A
A
A
A
tin 522* A
26,7 5 Wat) ——40,'3T "'40,3?'—“— §5,3'3_
D
._
........._ _l .._ . C _... . .._Bi ______l3C.
47,90
co 219
42,0 5
44,5 a
52,2 ab
52,9 a
-.-‘

......

.

..

.

-

Média de Fungicida

.

.

.

A

AB
33,15 c

1

ABC
37,12 b

A
42,97 a

A
43,99 a

A
43,51

1Médias seguidas pela mesma Ietra mintlscula, nas linhas, e maiuscula, nas colunas, néto diferem
gztntre si ao nivel de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
Estande de plantas final abaixo do recomendado.
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D61 . Efeito dos fungicidas aplicados sob estresse hidrico
no controle de oidio e ferrugem na cultura da soja
SILVA, O.C. DA‘; GALLO, P.‘; SCHIPANSKI, C.A.‘; RUTHES, E.‘; FREITAS, J.‘. ‘Fundacéo ABC, Cx. P.
1003. 84166-990, Castro, PR, olavo@fundacaoabc.org.br;

A soja (Glycine max L.) é a cultura de maior
expresséo econémica para a economia do Brasil, com
uma producao em torno de 53,1 milh5es de toneladas numa uma area cultivada de aproximadamente
22,8 milh5es de hectares, destacando-se como o
segundo maior produtor mundial (Conab, 2005).
O Oidio causado por Microsphaera diffusa Cke.
& Pk, ganhou uma importancia significativa a partir
da safra 1996/97, onde apresentou uma severa incidéncia em um grande numero de cultivares em diversas regi5es produtoras, sendo que o mesmo sobrevive em plantas voluntarias e hospedeiros secundarios (Sortorato & Yorinori, 2002) e a perda na

produtividade pode chegar a 40%.
A Ferrugem “asiatica” causada Phakopsora
pachyrhizi H. Sydow & Sydow, quando em condic5es otimas, ocasiona perdas na produtividade que
podem variar de 10% a 80%. Estima-se que mais
de 60% da area de soja do Brasil foi atingida pela
ferrugem na safra 2001/02, resultando em perdas
de 112.000 t ou US$24,70 miIh6es.
Na aplicacéo de fungicidas para 0 controle de
doencas da soja, como é realizado preventivamente, néo se tem critério baseado na patometria, seja
incidéncia ou severidade, sendo o momento de aplicacéo atrelado a fenologia da planta. Porém também devem ser considerados fatores como condic5es climaticas (Picinini & Fernandes, 1999). 0 potencial produtivo da cultivar, grupo de maturacéo da
cultivar, local, data de semeadura (Prado & Yorinori,
1999).
Os objetivos deste trabalho foram avaliar o efeito do intervalo de 6pIlC8C50 dos fungicidas em condic_:5es de estresse hidrico sobre o controle de Oidio
e Ferrugem e também sua influéncia sobre a produtividade de gréos de soja.
O experimento foi executado no municipio de
Castro, PR, na safra 2004/05, entre os meses de
dezembro e maio, em area experimental sob rotacéo
sendo 0 ultimo cultivo com aveia. Durante esse periodo 0 ensaio enfrentou um periodo de estresse
hidrico, praticamente durante o periodo vegetativo
e durante a maioria do periodo reprodutivo da soja,
sendo que as aplicac6es dos fungicidas foram feitas
ao Iongo desse periodo de estresse.
Os tratamentos de intervalo de aplicacéo foram
dispostos com delineamento de blocos inteiramente
casualizados, em esquema de sub-parcelas, com 3

repeticoes (tabela 1). As unidades experimentais
apresentavam tamanho de 5 m de comprimento por
3 m de largura, e area util de 6,4 m2, equivalente a
4 Iinhas de 4 m. Foi utilizado a cultivar de soja de
ciclo médio BRS 154 semeada sob espaoamento de
0,40 m e populacéo de 14 plantas por metro linear.
Tabela 1. Tratamentos, cv. BRS 154, Castro-PR, safra
verao 2004/05.
.
lntervalo entre
Aphcagoes
aplicagoes
(estadios)
(dias)
Testemunha
--R1
--R2 l R4
16
R2 / R5.1
22
_
R2 l R5.2
28
Dose
Fungicida

(9 i.a.lha)

Testemunha
Tebuconazole+Trifloxystrobin1
Epoxiconazole+ Pyraclostrobin
Cyproconazole+Azoxystrobin2

100+50
25+66
24+60

1: Oleo metilado de soja O,5% vlv

2; Nimbus 0,5% v/v
Foram avaliados a severidade do Oidio em R5.5
e R6, a severidade da Ferrugem ”Asiatica” em R5.5,
R6 e R7.2, desfolha em R6 e R7.2 e fitotoxicidade
em R6, assim como a produtividade de gréos a 13%
de umidade.
Os resultados foram analisados através de
ANOVA e aplicados o teste LSD para comparacéo
de médias (SAS, 1996).
Foi realizada a inoculacéo da Ferrugem “Asiatica" em area total no estadio R2, onde a mesma
atingiu em R7.2 o nivel de 68% de severidade e o
Oidio chegou a 81% de severidade em R6 na testemunha.
No controle da Ferrugem ”Asiatica”, n50 houve
diferenca significativa entre os fungicidas e o intervalo entre aplicac5es. O controle variou entre 98 a
100%. Houve uma pequena re-infeccéo nos tratamentos com uma unica aplicacﬁo em R1, contudo o
carater preventivo desta aplicacéo ainda garantiu o
controle eficiente até o final do ciclo.
No controle do Oidlo, n50 houve diferenca significativa entre os fungicidas e 0 intervalo entre apli-
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cac5es, com controle médio de 93%. Os tratamentos com aplicacéo unica foram inferiores a duas apli-

cac6es, com controles entre 80 e 85%. Fato que se
deve a perda do efeito residual dos fungicidas.
Somente os tratamentos que receberam duas
aplicacées de Tebuconazole+Trifloxystrobin apresentaram sintomas de fitotoxicidade, com severida-

de entre 3 a 7%, sendo que, quanto maior o intervalo, menor foram os sintomas da fitotoxicidade (Tabela 3A).

Para a desfolha, néio houve diferencas entre os
fungicidas, numero e intervalos entre aplicacées,

Tabela 4 — Controle de Oidio e Ferrugem, fitotoxicidade e
produtividade do Tebuconazole+Trifloxystrobin (100+50),
cv. BRS 154, Castro-PR, safra verao 2004/05.
W
Aplicagio

Estadio
--R1
R2lR4
R2/R5.1
R2lR5.2

Controle (%)

Oidlo’ Fer.
'1 07a
0 a
0
35 5 99 5
16
93 5 100 5
22
93 5 100 5
23
93 5 100 5

Fito

Prod.

(%)
Kg/ha
0,0 a 2442 a
0,0 a 3159 5
7,0 5 2933 5
6,5 5 2944 5
3,0 5 _3033 5

Cv. (%)

9,2

83,6

108,3

5,7

Pr>F

***

"_

ns

ns

*Baseado na Area abaixo da curva de progresso da doenca.
Tabela 2 — Controle de Oidio e Ferrugem e
produtividade do Epoxiconazole+Pyraclostrobin
(25+66), cv. BRS 154, Castro-PR, safra verao
2004/05.
g
_ _
Aplicagﬁo

Controle (%)

. it “(SE50
t
I Oidlo
. . ,, Ferrugem“
Estadio

Prod.
Kg/ha

----- -I 0 a
0 a 2442
R1
0
84 b
98 b 3012
R2lR4
16
\ 93 c
100 c 2962
R2/R5.1
22
94 c
100 c 2827
R2/R5.2
28
,93 c
100 c 2740
Cv. (%)
28,7
68,1
7,7
Pr>F
*
**
ns
*Baseado na75trea abaixo da cun/a de progresso
da doenca.

aplicac6es, com ganhos entre 12 e 33%. Este resul-

a
b
b
b
b

Estadio

Controle (%)

|n(t:i2':)|° Oidlo‘ Ferrugem*

T 0 a

P

Kg/ha

0 a '2442 a

0

80 b

98 b

2970 b

R2lR4
R2/R5.1

16
22

92 c
93 c

100 0
100 c

3012 b
3236 b

R2/R5.2

28

93 c

100 c

2923 b

25,1

35,4

3,1

Pr>F
'*
**
ns
*Baseado na Area abaixo da curva de progresso da
doenca.
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Cv. (%)

tado demonstra que sob estresse hidrico, mesmo
havendo diferenca de controle para oidio no final do
ciclo, néo houve resposta a segunda aplicacﬁo de
fungicida.
Quando a cultura da soja atravessa periodos de
forte estresse hidrico deve haver muito critério na
recomendacéo de uma segunda aplicacéo na fase
reprodutiva.

Tabela 3 — Controle de Oidio e Ferrugem e
produtividade do CyproconazoIe+Azoxystrobin
(24+60)._cv. BRS 154, Castro-PR, safra veréo 2004/05.
Aplicagiflo

porém todos foram superiores a testemunha, que
chegou a 50% de desfolha em R7.1.
Para a produtividade (kg/ha), n50 houve diferenca entre os fungicidas, numero e intervalos de
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D62. Efeito preventivo, curativo e erradicativo do
fungicida azoxystrobin + cyproconazole no
controle da ferrugem asiatica da soja
SILVA, O.C. DA‘; GALLO, P.‘; SCHIPANSKI, C.A.‘; RUTHES, E.‘; FREITAS, J.‘. ‘Fundacéo ABC, Cx. P.
1003. 84166-990, Castro, PR, olav0@fundacaoabc.org.br

A soja (Glycine max L.) é a cultura de maior
expresséo economica para a economia do Brasil, com
uma producéo em torno de 53,1 milh5es de toneladas numa uma area cultivada de aproximadamente
22,8 milh6es de hectares, destacando-se como 0
segundo maior produtor mundial (Conab, 2005).
A Ferrugem "asiatica" causada Phakopsora
pachyrhizi H. Sydow & Sydow, quando em condic5es otimas, ocasiona perdas na produtividade que
podem variar de 10% a 80%. Estima-se que mais
de 60% da area de soja do Brasil foi atingida pela
ferrugem na safra 2001/O2, resultando em perdas
de 112.000 t ou US$24,7O milh5es.
Na aplicacéo de fungicidas para 0 controle de
doencas da soja, como é realizado preventivamente, n50 se tem critério baseado na patometria, seja
incidéncia ou severidade, sendo o momento de apli-

Tabela 1. Efeito do momento de aplicagéo do
fungicida Azoxystrobin+CyproconazoIe (300 ml
p.c/ha) no controle da ferrugem asiatica e oidio
da soja, cv. BRS 232, Castro — PR, safra 2004/05,
Fundacﬁo abc.
I Ferrugem
Diasa 65

..

Estadio
d

It

a cu ura

Aamuea
. ,.

.

12'

P2 a

e.sa°

lncldencla (%)

em area
proxima

R1
R2

0
0

0
7

R3

8

15

R4

15

28

R51

5°

36

H52

92

39

TESTEMUNHA

cacéo atrelado a fenologia da planta. Porém também devem ser considerados fatores como condi-

médias, através do SAS System. Foram avaliados

c5es climaticas (Picinini & Fernandes, 1999), o potencial produtivo da cultivar, grupo de maturacéo da
cultivar, local, data de semeadura (Prado & Yorinori,
1999).
O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
preventivo, curativo e erradicativo do fungicida
Azoxystrobin + Cyproconazole na dose 60 + 24 g i.a./
ha no controle da ferrugem asiatica e seu impacto
sobre a produtividade.
O experimento foi executado no municipio de
Castro, PR, na safra 2004/O5, entre os meses de
setembro a abril, em area experimental, sob rotacéo, sendo 0 ultimo cultivo com aveia.
O cultivar utilizado foi BRS 232, em sistema de
plantio direto, com 40 cm entre ruas. Foi realizado
uma unica aplicacéo do fungicida em seis estadios
de desenvolvimento da cultura. Iniciou-se o programa em R1, momento no qual uma unica leséo de
ferrugem foi encontrada em uma planta proxima a
area do ensaio. Até 0 estadio R2 néo foi encontrado
nenhuma leséo no ensaio. A partir de R3 visualizouse as primeiras les6es no ensaio, 8% de inoidéncia,
até atingir 92% de incidéncia em R5.2, onde realizou-se a ultima aplicacéo.
O experimento foi disposto em blocos inteiramente casualisados, com quatro repeticées os dados foram analisados diretamente por ANOVA e seguidos pelo teste Tukey a 5% para comparacéo de

oito trifolios por parcela, incidéncia e severidade,
nos momentos de aplicacéo e nos estadios R6 e
R7.1 para ferrugem asiatica e oidio. A colheita foi
realizada na area Utll de 6,4 m’ e os dados transformados para 13% de umidade.
A severidade de ferrugem asiatica da testemunha atingiu 51% em R6 e causou uma desfolha de
70% em R7.1. O nivel de oidio da testemunha maximos foi de 26% em R7.1.
No controle da ferrugem asiatica, os momentos
de aplicacéo néo se diferenciaram, contudo controles de 100% somente foram obtidos na aplicacéo
em R1 (provavelmente preventiva), R2 (ainda sem
les5es presentes, provavelmente encubada, curativo) e R3 (primeiras les6es, 8% inc., entre curativo e
erradicativa). A partir da aplicacéo de R4 (15% de
incidéncia, erradicativa) 0 nivel de controle da doenoa reduziu, 94%. Sendo que, em R5.2, onde ja existia 92% de incidéncia, com o maior nivel de efeito
erradicativo, o controle atingiu 0 menor nivel, 86%.
Apesar do nivel baixo de severidade do oidio no
ensaio, os momentos de aplicacéo se diferenciaram,
onde a aplicacéo em R1 obteve 0 menor nivel, 41%
de controle e em R5.2 obteve 0 melhor resultado,
92%.
Foi observado um nivel elevado de desfolha no
ensaio 70% em R7.1 no qual todos os momentos
de aplicacéo reduziram eficientemente a desfolha e
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foram semelhantes entre si. O mesmo foi observado
para produtividade e peso de mil gréos, onde os
momentos de aplicacéo foram semelhantes e superiores a testemunha. A maior produtividade foi ob-

PRADO, L.C. & YORINORI, J.T. Efeito da aplicacéo
de fungicida foliar sobre a produtividade da soja no
Estado da Bahia. Anais, Congresso Brasileiro de Soja,
Londrina, PR. 1999. p.450.

servada na aplicacéo em R1, com 45% de ganho,
1 121 kg/ha, onde caracterizou-se o tipo de aplicacéo mais proxima da preventiva.

SILVA, O.C. & SEGANFREDO, R. Quantificacao de
danos ocasionados por doencas de final de ciclo e
oidio em dois cultivares de soja. Anais, Congresso
Brasileiro de Soja, Londrina, PR. 1999.
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Tabela 2. Efeito do momento de aplicagao do

fungicida Azoxystrobin+Cyproconazole no controle
da ferrugem asiatica Castro-PR, 04/05, Fundagao abc.
Estédio Ferrlfttﬂm
Ferrugem (sev. %)
da
|As_:,a_tlca_
cultura

"°' (%)
°"°'a
7%?R5.5
7 777

Test.

R6

R7.1

17_4 a 51,8 3

R1
0
R2
0
R3
3
R4
15
R5.1
so
R5.2
92
T CV.(°/0)

8

0,0

Ferrugem
Asiatica

AACP1

Controle

Incidéncia (%) Ferrugem

(%)

-—---

843 a

0

0,1

R1

0

100

0

100

0,0 3

0,0

0,8

R2

0,0

3

0,3

0,3

R3

8

4

100

6,0

8

3,5

1,5

R4

15

53

94

3,1 a
, 2,6 a

2,2

R5.1

50

32

R5.2

92

2,5

7,3
129

287

Pr>F

Estadio
da
cultura
Test.

46,8 3

0,0

Tabela 4. Efeito do momento de aplicacao do
fungicida Azoxystrobin+Cyproconazole no controle
da ferrugem asiatica, Castro-PR, 04/05, Fundacao abc.

ns

U'O'D'C'D'O'

C'U'U'C'U'U'

6,5
66

iii

T

_\ _\ (OO3-\

5.641 T

90
86

U'O'U'O'O'O'

100

Pr>F

iii

(1) area abaixo da curva de progresso da ferrugem.

Tabela 3. Efeito do momento de aplicacao do

Tabela 5. Efeito do momento de aplicacao do

fungicida Azoxystrobin+Cyproconazole no controle

fungicida Azoxystrobin+Cyproconazole no controle

da ferrugemgsiatica, Castro-PR, 04/05, Fundaggo abc.
Estadio
Ferrugem
Qidio (sev_ it/0)
da
Asiética
cultura lncidéncia (%)
R6
R7-1
Test.
-- "
a
2 0,5
25,8

da ferrugem asiatica, Castro-PR, 04/05, Fundacao abc.
-Fem-|Q9m
Produtividade
Estadm Asiatica Desfolha
d
.
cultﬁra |I‘lCIz:f;‘I0l8
(%)
Kg/ha
9
__
_

R1

0

R2

0

1 5,0 ab
11,5 bc

12,5
13,3

----

70,0 a

b

R1

0

12,0

3629

8

b

R2

0

13,0

3454

3

R3

8

11,5

3232

3

R4

15

13,7

3396

8

R5.1

50

13,2

3358

8

R5.2

92

10,5

3205

8

R3

8

9_Q

R4

15

6,0

Cd

QI5

DC

R5.1

50

1'3

d

6'5

bc

92

1.9

bcd 125

Test.

d

2,3

Cv.(%)

39

35

Pr>F

iii‘

iii

C

I I”

2593

O'D'O'O'O'D'

c1/(%)

40

9

Pr>F

wu-

iii‘

b
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D63. Aplicagao de fungicidas na cultura dar soja (Glycine max L.
Merril) visando 0 controle de doenoas de final de ciclo
VIDA, J.B.‘; CALLEGARI, O.‘; TESSMAN, D.J.‘; RAFAELI, L.B.‘; KAJIHARA, L.H.2; OCHIENA, E.M.2.
(“Universidade Estadual de Maringa, Av. Oolombo, 5790, 87.020-900, Maringa, PR, jbvida@uem.br;
‘2’ARYSTA LIFESCIENCE — INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA. LTDA.
Entre os diversos fatores que limitam os altos avaliagao de niveis de infecgéo (NI) das doenoas de
rendimentos da soja, as doenoas estao entre os mais final de ciclo e, no estadio R7.3, avaliou-se a % de
importantes e dificeis de se controlar (Fundaoao MT, desfolha. O rendimento e o peso de 1000 sementes
2003)A mancha parda (Septoria glycines Hemm) é foram avaliados separadamente quando cada trataa doenoa mais amplamente disseminada no pa|'s, mento atingiu 0 estadio R9. Dessa forma, as
podendo causar severa reduoao no rendimento metodologias de avaliagao adotadas foram: 1. (NI)
(Almeida et. al, 1997). A ocorréncia da mancha par- — foram colhidos 10 (dez) trifolios mais infectados
da é normalmente acompanhada da incidéncia do de 10 plantas ao acaso das parcelas Uteis (um de
crestamento foliar de cercospora (Cercospora kikuchii cada planta), onde foram atribuidas notas de acordo
Mats. & Tomay). Ambas ocorrem no final do ciclo com a seguinte escala: nota O = sem sintoma da
de granaoao da soja e, devido a dificuldade em doenoa; nota 1 = até 10% da area foliar infectada
quantificar as duas separadamente, sao considera- (a.f.i.); nota 2 = de11% a 25% de a.f.i.; nota 3 =
das como complexo de doenoas de final de ciclo. de 26% a 50% de a.f.i.; nota 4 = de 51% a 75%
Para a safra 2002/2003 foi recomendado aos agri- de a.f.i. e nota 5 = mais de 75% de a.f.i. de acordo
cultores 0 uso de fungicidas para 0 controle dessas com Embrapa (2001), dessa forma a média aritmédoenoas, sendo que a aplicaoao do produto deve ser tica das notas atribuidas aos 10 trifolios e nas quafeita entre os estadios R5.1 e R5.5 (Juliattl et. al, tro repetiooes expressou o Nl de cada tratamento;
2003).O objetivo do presente trabalho foi 0 de ava- 2. Porcentagem de desfolha: foram atribuldos niveis
liar a eficiéncia de fungicidas em aplicaoao foliar, visuais de desfolha que variaram de 0% a 100%,
visando o controle de doenoas de final de ciclo na sempre por dois avaliadores, sendo que foi considecultura da soja.O experimento foi conduzido no dis- rada a média aritmética das duas notas dadas por
trito de lguatemi, municipio de Maringé, PR, na sa- parcela e, a média aritmética das quatro repetiooes
fra 2004/O5, entre os meses de fevereiro e maroo expressou 0 nivel de desfolha em cada tratamento;
de 2005, em uma area cultivada tradicionalmente 3. Rendimento: foram colhidas quatro linhas de trés
com a sucessao soja e trigo, no sistema de plantio metros (6,0 m2) de cada parcela lﬁtil e em seguida,
direto. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho as vagens foram trilhadas manualmente. Apos esse
Eutréfico. O cultivar de soja utilizado foi 0 BRS-133, procedimento determinou-se a umidade das semensemeado em O1 de dezembro de 2005, no tes que na ocasiao era de 15%, e em seguida, utiliespaoamento de 0,50 m entre linhas e densidade zou-se a formula kg/ha = (100 — US) x PP/(100 —
15 plantas por metro linear.Os tratamentos com os 13) x AP/10, onde, US = umidade da semente na
fungicidas nas doses utilizadas foram distribuidos colheita (%); PP = peso (kg) de semente colhida/
utilizando-se 0 delineamento estatistico experimen- parcela e AP = area da parcela; 4. PMS (Peso de
tal de blocos ao acaso com seis tratamentos repeti- Mil Sementes): Apos determinados a umidade e o
dos quatro vezes.Os fungicidas foram aplicados via peso de mil sementes, foram separados grupos de
pulverizaoao foliar, quando a soja encontrava-se no 1000 sementes (um para cada repetioéo) e pesados
estadio R5.1, utilizando-se um pulverizador costal individualmente) em balanoa eletronica de precisao.
pressurizado a CO2, equipado com uma barra con- Os resultados foram submetidos a analise de variancia
tendo quatro bicos espaoados de 0,50 m, regulado pelo teste F. Os dados originals foram transformapara pressao de 35 PSI, 0 que possibilitou 0 gasto dos para
, e em seguida, as médias foram comde 200 L de calda fungicida por hectare.Os trata- paradas entre si por meio do teste de Tukey, em
mentos estudados foram os seguintes: Tetraconazole nivel de 5% de probabilidade.
125 g/L EW (Eminent 125 EW) nas doses de 0,30
As porcentagens de eficiéncia dos fungicidas
L, 0,40 L e 0,50 L de p.c./ha; Piraclostrobina + testados foram calculadas pela formula de Abbott,
Epoxi-conazol — 130 g + 5O g/L (Opera) na dose de de acordo com Nakano et al. (1981).
0,60 L p.c./ha; Tebuconazole 200 g/L CE (Folicur
A ocorréncia das doenoas (Septoria glycines) e
200 CE) na dose de 0,75 9/L p.c./ha.Ouando a cul- (Cercospora kikuchi/) foi natural, sendo que esta Liltura encontrava-se no estadio R7.1, foi realizada a tima (crestamento foliar de cercospora), apresentou-
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Tabela 1. Efeitos de controle das doengas de
ﬁnal de ciclo na cultura da soja, por
meio de fungicidas em diferentes
doses. Maringa, PR, 2005.

Tabela 2. indices de desfolha e de produoao,
avaliados
em
fungao
dos
tratamentos. Maringa, PR, 2005
Tratamentos
Desfolha e rendimento

Tratamentos
NIH

(lng. ativo)
D1!

(Ingrediente ativo)
Médias

PMS”
R3!

%Eﬁ’

1. Tetraconazole

1. Tetraconazole

28,75 a
186,4 a
2,69 a

0,72 b
81,9
2. Tetraconazole
0,55 b
86,2

2. Tetraconazole
20,25 a
195,8 a
2,82 a

3. Tetraconazole
0,40 b
89,9
4. Piraclostrobina + Epoxiconazol
0,35 b
91,2

3. Tetraconazole
15,00 a
199,5 a
2,90 a
4. Piraclostrobina + Epoxiconazol

13,25 a
192,9 a
2,81 a

5. Tebuconazole
0,58 b
85,4
5. Tebuconazole

6. Testemunha

26,50 a
190,4 a

3,98 a
0,0
C. V. (%)
23,89

1’ Médias dos niveis de infecgao em quatro
repetigoes. Médias seguidas de mesmas
Ietras nas colunas nao diferem entre si pelo
2/ teste de Tukey, até 5% de probabilidade.
De acordo com a formula de Abbott.

se com maior incidéncia nas plantas do tratamento
testemunha.
Todos os fungicidas nas doses aplicadas reduziram significativamente os niveis de infecoao foliar
do complexo de doenoas de final de ciclo na cultura
da soja, em relaoao ao tratamento testemunha onde
nao foi aplicado qualquer fungicida, o qual apresentou no estadio R7.1, nivel de infecoao em torno de
50% (nota 3,98).
Efetivamente os resultados de controle puderam
ser comprovados, quando se observam os indices de
reduoao de infecoao em relaoao a testemunha, os
quais foram dados pelas eficiéncias calculadas. Dessa _forma, observam-se indices de controle que variaram entre 81 ,9% para 0 Tetraconazole na menor dose
(0,30 L p.c./ha) e 91 ,2% para a formulaoéo contendo a mistura Piraclostrobina + Epoxiconazol.

2,79 a
6. Testemunha
88,75 b
132,6 b
1,92 b

ov4%)
1851
1398
ass
1' % de desfolha;
2' Peso de mil sementes;
3' Rendimento em toneladas por hectare.
Os tratamentos com os fungicidas promoveram
diminuioao significativa de desfolha nas plantas de
soja. Assim, puderam ser observadas reduooes que
variaram entre 13,25% a 28.75%, nas parcelas tratadas com os fungicidas (Tabela 2).
Da mesma forma, ao final do experimento quando as plantas apresentavam-se no estadio R9 (ponto de maturaoéo e colheita),os tratamentos
incrementaram de maneira significativa o peso das
sementes.
Assim, o fungicida Tetraconazole quando utilizado nas doses testadas, promoveram aumentos de
peso nas sementes que variaram entre 40,57% e
50,45% a mais em relaoao a testemunha. Os rendi-
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mentos médios (t./ha) comprovaram o controle obtido, quando os tratamentos com os fungicidas promoveram aumentos significativos em relaoao a testemunha, os quais variaram de 40,10% a 51 ,O4%,
respectivamente para a menor e maior dose do
Tetraconazole.
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D64. Eficiéncia de fungicidas para o controle curativo da

ferrugem asiatica da soja em Paulinia, SP
FURLAN, S.H.‘; SCALOPPI, E.A.G.‘. ‘lnstituto Biologico, Cx. P. 70. 13001-970, Campinas, SP,
silvania@biologico.sp.gov.br.
A ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrh/'2/) da
soja é uma das principals doencas da cultura. Segundo Yorinori (2002), perdas de até 23% foram
observadas em areas cultivadas com a cultivar
BRS153 e nao tratadas com fungicidas. Na cultivar
BRS154 as perdas em areas nao tratadas com
fungicidas foram superiores a 48%.
O controle quimico em pulverizacoes é comprovadamente eficaz quando sao utilizados fungicidas
eficientes e recomendados, como os do grupo dos
triazois, das estrobilurinas ou mistura de ambos.
Dependendo do estadio em que surgiu a doenca,
mais de uma aplicaoao pode ser necessaria, uma
vez que a grande maioria dos fungicidas apresenta
efeito residual variando em média de 14 a 20 dias, o
que pode variar em funcao da pressao de inoculo.
O presente trabalho foi realizado com 0 objetivo
de avaliar 0 efeito de varios fungicidas no controle
da ferrugem asiatica da soja em condicoes de campo, sob alta press5o de inoculo do fungo.
O ensaio foi instalado no periodo de outubro a
abril, com a cultivar BR 48 no municipio de Paulinia,
SP, na safra 2004/O5.
O delineamento estatistico foi em blocos
casualizados com 14 tratamentos (Tabela 1) repetidos em 4 blocos. Cada parcela foi constituida de 4
linhas de 5,0 m, espaoadas de 0,55 m entre si, perfazendo um total de 11m2. Como area otil da parcela foram consideradas as duas linhas centrais.
Tabela 1. Tratamentos testados para o controle
da ferrugem asiatica da soja. Paulinia, SP,
safra 2004/2005.
Tratamentos
Alert
Artea
Celeiro
Charisma
Domark
Eminent
Folicur

Nativoz
Opus
Priori Xtra'
Punch
Rival
Rubigan
Testemunha

Ingrediente Ativo

Dosej
p.c/ha
flusilazole+carbendazin
0,60
cyproconazole+propiconazole 0,30
flutriafol+tiofanato metilico
0,60
flusiIazole+famoxadone
0,70
tetraconazole
0,50
tetraconazole
0,40
tebuconazole
0,50
trif|oxystrobin+ tebuconazole
0,50
epoxiconazole
0,40
azoxystrobin+cyproconazole
0,30
f|usilazole+carbendazin
0,40
tebuconazole
0,50
fenarimol
0,50
-

"' Adicionado Nimbus o,s% vlv

2 Adicionado Oleo metilado de soja O,5% (Lanzar)

As aplicacoes de fungicidas foram realizadas em
24/01 (R2) e 10/O2/05 (R5.1) utilizando um pulverizador costal a press5o constante por ar comprimido de 2,7 bar, munido com barra de 2,4 m com seis
bicos leques 1 10:02 VS Teejet espacados 40 cm, e
consumo de calda de 300 L/ha.
As avalia<;6es ocorreram em 17/O2 (R5.2) e 28/
O2 (R5.5) com base na severidade da doenca nas
plantas da area otil da parcela, subdividindo as mesmas em trés partes (topo, meio e base), sendo calculada a severidade média da parcela. A severidade
foi atribuida com base em uma escala dlagramatica
variando de 0,6 a 78,5% de area foliar afetada pela
ferrugem (Godoy et al., 2005). Também foi avaliada a porcentagem de desfolha em R6 e R7.
A colheita das plantas da parcela foi realizada
em O4/O4/05, sendo calculada a producao por hectare e obtido o peso de 1000 graos.
Os dados obtidos foram submetidos a analises
de variéncia e as médias comparadas pelo teste de
Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando-se o
programa SASM. Os dados foram transformados em
transformacao ,/,.T,5.
A ferrugem ocorreu em niveis elevados nas plantas nao tratadas alcancando porcentagem de severidade de 81 ,25% na ultima avaliacao. Observa-se que
todos os produtos proporcionaram reducao da doenoa quando comparados a testemunha (Tabela 2).
Na primeira avaliacao os tratamentos mais eficientes foram Celeiro, Folicur, Nativo e Rival, seguidos de Alert, Artea, Charisma, Eminent, Opus, Priori
Xtra e Punch que ficaram em posicao intermediaria.
O fungicida Rubigan teve um controle pouco eficaz
diferindo estatisticamente dos demais.
Na segunda avaliacéo todos os tratamentos foram eficientes no controle da ferrugem diferindo
estatisticamente da testemunha. Somente 0
fungicida Rubigan ficou em posicao inferior diferindo dos demais fungicidas que proporcionaram um
melhor controle (Tabela 2).
Na avaliacao de desfolha, os tratamentos Celeiro, Folicur, Nativo, Priori Xtra e Rival foram aqueles
que proporcionaram a menor desfolha das plantas,
seguidos de Alert, Artea, Charisma, Eminent, Opus,
e Punch. A testemunha e o tratamento com Rubigan
nao diferiram entre si, alcanoando quase 0 dobro de
desfolha que os melhores tratamentos (Tabela 3).
Com relaoao a produtividade (Tabela 4), todos
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Tabela 2. Efeito dos fungicidas no controle da
ferrugem asiatica da soja. Paulinia, SP, safra
2004/2005.
R 5.5
Tratamentos
Z R5.2
36,25 c
Alert
28,75 c
35,75 c
Artea
27,25 c
33,75 c
Celeiro
24,00 d
35,75 c
Charisma
27,50 c
37,50 c
Domark
31,50 c
37,50 c
Eminent
29,25 c
31,75 c
Folicur
23,50 d
32,75 c
Nativo
26,00 d
Opus
Priori Xtra
Punch
Rival
Rubigan
Teste_munha
C.V. (_%)__

30,75
28,25
27,75
26,00
41,25
78,75

c
c
c
d
b
a

38,25 c

37,00
35,75
35,00
45,00
81,25

c
c
c
b
a

3,82

4,99

Tabela 3. Efeito dos fungicidas na desfolha (%)
causada pela ferrugem asiatica da soja.
Paulinia, SP, safra 2004/2005.
_
Tratamentos

Alert
Artea

Desfolha (%)

_ 28/02 -R7
23,75 b
21,25 c

11/03 -R8
71 ,25 b
67,50 b

20,00 c

58,75 c

Charisma
Domark
Eminent

23,75 b
25,50 b
23,75 b

70,00 b
80,00 b
72,50 b

Folicur
Nativo
Opus
Priori Xtra
Punch
Rival

17,50
21,25
27,50
22,50
23,75
16,25

53,75
51 ,25
76,25
58,75
71 ,25
51,25

Rubigan

32,50 b

95,75 a

Testemunha

86,25 a

100,00 a

c.v. (3/O)

8,52

Tabela 4. Efeito dos fungicidas na produtividade
(kg/ha) e peso de 1000 graos (g) de soja.
Paulinia, SP, safra 2004/2005.
Tratamentos
Produtividade
Peso de
Alert
Artea
Celeiro
Charisma
Domark
Eminent
Folicur
Nativo
Opus
Priori Xtra
Punch
Rival
Rubigan
Testemunha
C.V. (%)

(kg/ha)
22/04
2461 a
2449 a
2656 a
1995 a
2200 a
2274 a
2395 a
2496 a
2034 a
2525 a
2202 a
2546 a
1463 b
828 c

1000 graos
23/04

6.80

2,48

133,0 b
133,3 b
141,2 a

133,3 b
133,9 b
135,1 b
142,6 a
143,4 a
133,6 b
141,2 a
129,4 b
144,4 a
115,2 c
101,5 d

Desfolha (%)

Celeiro/Imp. Duo

c
c
b
c
b
c
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c
c
b
C
b
c

8,47

os produtos diferiram estatisticamente da testemunha. Somente o fungicida Rubigan ficou em posioao
inferior com produtividade abaixo dos demais
fungicidas e superior a testemunha.
Na avaliacéo do peso de 1000 gr€1os(Tabela 4),
os tratamentos Celeiro, Folicur, Nativo, Priori Xtra e
Rival foram aqueles que proporcionaram maior peso
dos graos, seguidos de Alert, Artea, Charisma,
Eminent, Opus e Punch. O fungicida Rubigan foi inferior aos demais.
Pelos resultados obtidos neste trabalho, na safra 2004/2005, em Paulinia-SP pode-se concluir que:

todos os fungicidas testados, com exceoéo do
Rubigan, apresentaram controle eficiente da ferru-

gem asiatica. Os fungicidas Celeiro, Folicur, Nativo,
Priori Xtra e Rival foram aqueles que proporcionaram a menor desfolha das plantas, a maior produtividade e 0 maior peso de 1000 graos seguidos de
Alert, Artea, Charisma, Eminent, Opus, e Punch.
Muitos trabalhos desenvolvidos em condi<;6es
de campo de diversas regioes brasileiras tem demonstrado a eficiéncia de fungicidas e um correspondente ganho de rendimento e peso de gr5os pelo
uso de fungicidas visando 0 controle da ferrugem
asiatica (EMBRAPA SOJA, 2005), estando em conformidade com o presente trabalho em que os ganhos alcanoaram até 220,8 % e 42,0 %, respectivamente, resultante de uma reducéo significativa na
severidade da doenca e na desfolha.
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D65. Efeito de possiveis indutores de resisténcia no controle da
ferrugem asiatica da soja e na germinacao de uredosporos
FURLAN, S.H.‘; MONFERDINI, M.A.; SILVA, G.. ‘INSTITUTO BIOLOGICO, Cx. P. 70. 13.001-970, Campinas, SP silvania@biologico.sp.gov.br; ‘ZISTOLLER DO BRASIL LTDA.
Embora os mecanismos proprios de defesa das
plantas sejam conhecidos ha varias décadas, muito
pouco se conhece sobre o efeito de alguns produtos
potenciais no controle de doencas. Os chamados
indutores de resistencia de plantas podem representar uma alternativa importante no manejo de doencas como a ferrugem asiatica da soja.
Para alguns patossistemas ja se conhece a resposta de SAR (resistencia sistémica adquirida). As
plantas, apos receberem 0 produto, produzem sinais que s50 transportados por toda a planta que,
por sua vez, desencadeiam a resposta de defesa
(Moraes, 1998).
Estes sinais induzem a sintese de acido salicilico
nas folhas, levando a sintese de proteinas, as PR
proteinas, relacionadas a patogénese.
A producéo destas proteinas, somada a outras
respostas de defesa da planta, levam a um aumento
de resisténcia contra os fungos, bactérias e virus.
O presente trabalho teve como objetivos avaliar
a eficiéncia da aplicacéo de alguns produtos com
suposta atividade de inducao de resistencia para a
ferrugem asiatica da soja, uma vez que n50 s50 considerados fungicidas.
Alguns trabalhos paralelos tém sido conduzidos
para demonstrar tal atividade. Visou, ainda, avaliar
o efeito na germinacéo, in vltro, de uredosporos de
Phakopsora pachyrrizi.
O experimento de campo foi executado no municipio de lracemépolis, SP, na safra 2004/05. Os
produtos, épocas e doses testados isoladamente ou
em alternancia com o fungicida padréo pyraclostrobin + epoxiconazole (OPERA) est5o apresentados na tabela 1. STIMULATE é um regulador
de crescimento, composto por cinetina + acido
giberélico + acido-4-indol-3-ilbutirico; PHYTOGARD
Zn é fertilizante liquido, composto por P205 (fosfito)
+ zinco; e STARTER Mn — fertilizante liquido, composto por boro, cobre, manganés, molibdenio e zinco.
Foi utilizado 0 delineamento em blocos
casualizados, com 16 tratamentos e quatro repeticoes. As parcelas foram compostas por 6 linhas de
5 m de comprimento, espacadas de 50 cm,
totalizando 15 m2 cada uma.
As pulverizacoes foram realizadas por meio de
um pulverizador costal a base de CO2, press5o cons-

tante, com volume de 200 L/ha, munidos de bicos
conicos. Os possiveis indutores da resistencia fo-

Tabela 1. Tratamentos, numero e épocas de
_ pulverizaoao dpsprodutos.
_
Epoca e dose p.c. ( Llha )
Tr

‘

Vs
_

,
(

‘

R1
_

‘
(

Rsi
_

‘stimulate (0.75)

-

-

1 Stimulate (0,75)

Opera (0,5)

-

-

-

I
,_

Stimulate (o,@__
Opera (o,5)_
Stimulate (0.75) Qpera (0,5) ‘ Opera (o,5L
Phytogard (2,0)

®\|O>O'l->0 l\)—\

9

‘

gtytpgartl (2,0) Opera (0,5)
I
3, Phytogard (2.0) _
(Opera (0,5)
Phytogard (2,0)

10 _ Starter (2.0)__

Opera (0,5) Opera (0,5)
-

‘

-

11 Starter (2,0)
12 (Starter(2,0)
18 ,Starter(2,0)

Opera (0.5))
- 3”
,,
Opera (0.5),
(Opera(0,5) Opera (0,5))

14
15

_

I 16

-i

Opera (0,5)
;
(
- _ __ Opera (0,5)
Opera (0,5) Opera (OJ)

ram pulverizados em V5 e o fungicida Opera em R1,
em R5.1 e em R1 e R5.1.
As avaliacoes de severidade da doenoa foram
baseadas em escala dlagramatica (Godoy et al.,
2005). Foram obtidos os dados de produtividade e
peso de 1000 sementes.
Aos resultados, foi aplicada a analise da variéncia
e feito 0 teste de comparacéo de médias através do
teste de Tukey a 5 %.
O efeito dos produtos na germinacéo dos
uredosporos foi avaliado em teste in vltro, utilizando-se placas de microtitulacéo. Cada "pocinho" recebeu 1 mL da solucao do produto em diferentes
concentracoes de i.a. (Tabela 3). As concentracoes
foram determinadas com base em testes preliminares, em que o Opera inibiu a germinaoao dos
uredosporos em concentracoes abaixo de 2,5 ppm,
enquanto que os demais produtos testados n€io inibiram nas mesmas concentracoes.

Em seguida, 1 mL de uredosporos de P.
pachyrhizi em concentracao de 105 esporos/mL de
agua foram depositados em cada pocinho.
As placas foram acondicionadas em BOD e 23°
C e no escuro, por um periodo de 6 horas, visando
promover a germinacéo dos uredosporos.
A germinacao foi avaliada através da contagem
de uredosporos com tubo germinativo em uma amos-
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tra aproximada de 100 a 120 uredosporos por repeticéo.
O delineamento foi inteiramente casualizado com
13 tratamentos (3 concentracoes dos 4 produtos +
testemunha) e 4 repeticoes.

No campo, verificou-se que todos os tratamentos apresentaram efeito significativo sobre a doen-

oa, reduzindo a severidade em relacéo ao tratamento testemunha (Tabela 2).
Tabela 2. Efeito dos tratamentos na %
severidade da ferrugem asiatica,produtividade
_(@lha*):e peso de 1000
. %sementes (9).
I

Tratam.

Lgijﬁa

Sev.

Kg/ha

R6

.

gsem..

I Testem. E - __I 58,7 . 819 , 97.4
”_‘ 0,75”), 9,7
10572
127.1

STl+OP 0,75+0,5‘ 5.8

1428

148.4_

PHY+OP;_l_2.0+Q,5 10,8
PHY+OP 2,o+o,5 8.0
II'l=>HY+oP'“ 2,o+o,5 "E41
20,8
I STA _
2.0
STA+OP_' 2,o+o,5 (11.8
sf/-\+ol=>’ 2o+o5
9
STA+OP‘ 2,o+o,5 8. 1
0.5
5,2
t oPI_

1817
188
2088
T
844
1528
1758
1845
1850

132.3 I
.
188,7
188.8
122,_4_
148,5
158.8 (
180.5 _,‘

_STI+OP2—_ o,75+0.5 5,4 I 1878 I 188,8
sTl+oP“ 0.75+0.5 5,8
2178 ,5 174.8 j
._ PHY J 2,0 _ 185
914
118,8 1

g____l‘_

OP‘

_

_

0.5

l

9|

7
I
.
II

8.5 ,‘_ 1888

.
I
.0
‘

174,9

R1 e R5.1. Starter Mn apresentou o maior valor do
peso de sementes entre os possiveis indutores, seguido de Stimulate.

No teste in vitro, a germinacﬁo dos uredosporos
de P. packyrhizl no tratamento testemunha (0 ppm)
foi elevada, em média 92,5 %. Todos os produtos
mostraram inibioéo nas concentracoes testadas.
Opera inibiu significativamente a germinacéo em
baixas concentracoes (0,625; 1,25 e 2,5 ppm i.a.).
Os demais produtos também inibiram praticamente
100 % da germinacao a partir de 25 ppm i.a., indicando acéo direta sobre o patogeno, embora em
concentracoes maiores que 0 fungicida Opera. Em
testes preliminares, estes produtos néo inibiram a
germinacéo em concentracoes t5o baixas quanto 0
fungicida.
Estes resultados mostram a elevada
fungitoxocidade in v/tro do fungicida Opera e a atividade fungitoxica dos demais produtos. Apesar da
ac,:5o direta dos produtos sobre a germinacéo dos
uredosporos, néo se descarta a possibilidade de sua
atividade indutora de resisténcia, 0 que vem sendo
estudado em testes bioquimicos para confirmacéo.

Tabela 3. Efeito dos tratamentos sobre a %
germinagao, in vitro, de uredosporos de P.
£ﬂCh_'y'l'l"llZl. _ _
1

Tratamentos

OP‘
0,5 _ 4,0
2049
181,6
CV % _,
8,1 1 5,1 I 4,9
STI = Stimulate; PHY= Phytogard Zn
STA= Starter Mn OP1 = Opera em R1; OP2 = Opera
em R5.1; OP3 = Opera em R1 e R5.1

Os tratamentos reduziram a severidade da doenca para valores entre 3,5 % a 20,8 %, comparados a testemunha, que alcancou 56,7 %. Os meno-

Stimulate

Phytogard Zn
I7

Starter Mn

res valores foram obtidos pelos tratamentos com o
fungicida Opera, em todas as épocas de aplicacéo.
Entre os possiveis indutores de resisténcia, Stimulate
foi mais eficiente, seguido de Phytogard Zn. Starter

Mn apresentou menor eficiéncia.
A produtividade da testemunha foi inferior a
todos os demais tratamentos, com excecéo de
Starter Mn isolado que n50 diferiu. As melhores pro-

dutividades foram obtidas com duas pulverizacoes
de Opera, seguido de uma pulverizacéo no estadio
R5.1. Stimulate foi 0 possivel indutor da resisténcia
que apresentou o melhor resultado de rendimento.
Os maiores valores do peso de 1000 sementes
foram obtidos com Opera pulverizado em R5.1 e em
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Opera
Testemunha

I

ppm i.a.

‘

°/o
germinagéo
\

2_5__ , _ p____
_._.50_. __I__0 _._.
100 I
0
.
Q..°5__
50_ ____ _ _ 025 _
100 _
0
. £5
. _ _0 .._
_ 5° _.‘__ °__ _
100 _,
0 __ _
. MEL _ .._.._..9_25_. ._
. _ 1-25 __.__0.. _ _
_ 2.5
0
,

0

_

92,5
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D66. Avaliacao da eficiéncia de fungicidas para o
controle do oidio e da ferrugem da soja em Paulinia, SP
OLIVEIRA, S.H.F. DE‘; SCALOPPI, E.A.G.‘. ‘lnstituto Biologico, Cx. P. 70. 13001-970, Campinas, SP,

si|vania@biologico.sp.gov.br.

As doencas da cultura da soja tém assumido severidade da doenca nas plantas da area L’ltil da
um papel importante na definicéo da produtividade parcela, subdividindo as mesmas em trés partes
e qualidade dos gr5os e sementes.
(topo, meio e base), sendo calculada a severidade
O oidio e a ferrugem asiatica da soja séo doen- média da parcela. A severidade foi atribuida com
cas que quando n€io controladas podem acarretar base em uma escala dlagramatica variando de 0,6 a
em prejuizos severos a cultura (Almeida et al., 1997; 78,5% de area foliar afetada.
Yorinori, 2002).
Em 23/03/05 quando as plantas se encontraCom o objetivo de avaliar o efeito de varios vam em R7 foi avaliada a porcentagem de desfolha.
fungicidas no controle do oidio da soja (Microsphaera
A colheita das plantas da parcela foi realizada
diffusa) em condicoes de campo realizou-se o pre- em 18/04/05, sendo calculada a producéo por hecsente trabalho.
tare e obtido 0 peso de 1000 gr€los.
O ensaio foi instalado em 02/12/2004, com a
Todos os dados obtidos no ensaio foram subcultivar BR 48 no municipio de Paulinia, SP.
metidos a analises de variancia e as médias compaO delineamento estatistico foi em blocos radas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilicasualizados com 9 tratamentos (Tabela 1), repeti- dade utilizando-se o programa SASM. Os dados fodos em 4 blocos. Cada parcela foi constituida de 4 ram transformados em ,/E.
linhas de 6,00 m, espacadas de 0,55 m entre si,
Observa-se pelos resultados da primeira avaliaperfazendo um total de 13,2m2. Como area Cltil da céo que todos os produtos proporcionaram reducéo
parcela foram consideradas as duas Iinhas centrais. da severidade do oidio quando comparados e testeTabela 1. Tratamentos testados para o controle do
oidio da soja. Paulinia, SP, safra 2004/2005.
Tratamentos
Anea
(;e|e(r0
Eminent
|mpaCt

Ingrediente Ativo
Dose
_
p.c/ha
cyproconazole+propiconazole 0,30
flutriafol+tiofanato metilico
0,50
tetraconazole
0,40
flutriafol

Nativo?
trifloxystrobin+ tebuconazole 0,40
Priori Xtra‘
azoxystrobin+cyproconaz0le 0,30
Rubigan
fenarimol
0,25
sphere
azoxystrobln+cyproconazo|e 0,30
Testemunha
"Adicionado Nimbus 0.5% vlv
2 Adicionado Oieo metllado de soja 0.5% (Lanzar)
Foi realizada somente uma aplicacéo de fungicida
em 15/O2/O5 (quando a severidade do oidio estava
em torno de 20 % e havia tracos da ferrugem), utilizando um pulverizador costal a presséo constante

por ar comprimido de 2,7 bar, munido com barra de
2,4 m com seis bicos leques 110:02 VS Teejet espacados 40 cm, e consumo de calda de 300 L/ha.
A severidade do oidio foi avaliada em 28/O2
(R5.3) e 11/O3 (R5.5) com base em uma escala
dlagramatica variando de 0,62 % a > 60
% de
area foliar infectada (Embrapa Soja, 2005). Na mesma data foi também avaliada a severidade da ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi), com base na

munha (Tabela 2).
Tabela 2. Efeito dos fungicidas nas avaliagoes da
severidade (%) de oidio da soja e na desfolha (%).
Paulinia, SP, safra 2004/2005. _
Tratamentos
Artea
Celeiro
Eminent
Impact
Nativo
Priori Xtra
Rubigan
Sphere
Testemunha
C.V. (%)

Severidade (%)

Desfolha (%)

R 5.8

R 5.5 _

R7

2,25 c

5,50 d

18,75 b

2,75 c
8,75 c
5,25 b
14,50 c
3,00 c
14,00 c
1,50 c
3,25 d
2,25 c
9,75 c
8,25 b
23,75 b
2,25 c
7,25 d
25,00 a
40,00 a
22,36 7 15,34

21,00 b
30,25 b
28,00 b
17,50 b
16,75 b
75,00 a
21,00 b
87,50 a
14,43

Na segunda avaliacéo os tratamentos mais eficientes foram Artea, Nativo e Sphere, seguidos de
Celeiro, Eminent, Impact e Priori Xtra que ficaram
em posicéo intermediaria. O fungicida Rubigan teve um
controle pouco eficaz diferindo estatisticamente dos

demais e sendo superior somente a testemunha.
Para avaliaoéo de desfolha observa-se que com
exceoéo de Rubigan, todos os produtos foram eficientes na avaliacéo realizada em R7, proporcionando
baixa desfolha das plantas (Tabela 2).
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A ferrugem ocorreu em niveis elevados alcancando severidade de 80% na illltima avaliacéo, nas
plantas n50 tratadas. Na Tabela 3 observa-se que
todos os produtos proporcionaram um melhor con-

trole para esta doenca quando comparados a testemunha.
Na primeira avaliacéo o tratamento mais eficiente foi Sphere seguido de Artea, Celeiro, Eminent,

Impact, Nativo e Priori Xtra que ficaram em posicéo
intermediaria. O fungicida Rubigan teve um controle

pouco eficaz diferindo estatisticamente dos demais
e sendo superior somente a testemunha.
Na segunda avaliacéo todos os tratamentos foram eficientes no controle da ferrugem diferindo
estatisticamente da testemunha. Os melhores resultados foram dos tratamentos Celeiro, Impact, Nativo, Priori Xtra e Sphere seguidos de Artea e Eminent.
O fungicida Rubigan ficou em posicéo inferior diferindo dos demais fungicidas que proporcionaram um
melhor controle (Tabela 3).
Tabela 3. Efeito dos fungicidas na severidade

(%) da ferrugem asiatica da soja. Paulinia, SP,
safra 2004/2_005. _
_ _ _
_
Tratamentos

Severidade (%)

R5.8_
Artea
Celeiro
Eminent
Impact
Nativo
Priori Xtra
Rubigan
Sphere
Testemunha

_ c.v. (%)

7

7,75 c
7,00 c
9,00 c
7,25 c
8,00 c
8,50 c
19,00 b
5,50 d
35,00 a

8,40

R 5.5

12,75 c
7,75 d
12,00 c
9,25 d
7,25 d
6,75 d
56,25 b
8,75 d
80,00 a

E

5,87
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Tabela 4. Efeito dos fungicidas na produtividade
(kg/ha) e peso de 1000 graos (g) de soja. Paulinia,
SP, safra 2004/2005.
_
Tratamentos

Artea
Celeiro
Eminent
Impact
Nativo
Priori Xtra
Rubigan
Sphere
Testemunha
C.V. (%)

Produtividade
(kg/ha)
18/4/2005
3091 a
3420 a
3415 a
3128 a
3382 a
3211 a
2768 b
3125 a
2437 b
4,69

Peso de
1000 graos
20/4/2005
137,9 a
132,9 a
133,2 a
134,6 a
140,0 a
137,2 a
124,0 b
133,2 a
116.7 c
1,62

Pelos resultados obtidos neste trabalho, na safra 2004/2005, em Paulinia-SP pode-se concluir que:
todos os fungicidas testados apresentaram controle
eficiente da severidade de oidio e da ferrugem asiatica, com excecéo do Rubigan que néo se mostrou
satisfatorio. A mesma situacéo foi verificada para
desfolha, produtividade e 0 peso de 1000 gr5os,
apesar deste oltimo ter sido superior a testemunha.
Em conformidade com o presente trabalho, a
rede de ensaios de controle quimico desenvolvidos
na cultura da soja para a ferrugem e o oidio na safra
2003/2004 mostrou a importéncia da pulverizacéo,
em época adequada, na garantia da produtividade e
qualidade dos gr5os (Embrapa Soja, 2005).

Referéncias bibliograficas
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Médias seguidas de mesma Ietra nas colunas, nao
diferem entre si pelo teste Scott-Knott, a 5% de

ALMEIDA, A.M.R.; FERREIRA, P.; YORINORI, J.T.;
SILVA, J.F.V. & HENNING, A. A. Doencas da soja.
In: KIMATI et al. (eds.). Manual de Fitopatologia, v.
2, p. 642-664. 1997.

signiﬁcancia (transformagao \)' X + 0,5 )

Com relacéo a produtividade, todos os produtos diferiram estatisticamente da testemunha e foram equivalentes entre si, com excecéo de Rubigan
(Tabela 4).
Na avaliacéo do peso de 1000 gréos (Tabela 4),

EMBRAPA SOJA. Resultados da rede de ensaios
para controle quimico de doenoas na cultura da soja
2003/2004. Londrina, 2005. Documentos n. 251,
88p.

gréos inferior aos demais fungicidas e superior a tes-

YORINORI, J.T. Ferrugem asiatica da soja
(Phakopsora pachyrhiz/): ocorréncia no Brasil e estratégias de manejo. Encontro brasileiro sobre doencas na cultura da soja. 2. Aldeia Norte Editora. 2002.

temunha (Tabela 4).

p. 47-54.

todos os tratamentos proporcionaram maior peso dos
gréos, sendo que, somente o fungicida Rubigan ficou em posicéo intermediaria com peso de 1000
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D67. Caracterizacﬁo bio-molecular do Tobacco streak virus
causador da queima do broto da soja no Brasil
ALMEIDA, A.M.R.‘; SAKAI, J.2; HANADA, K.2; BELINTANI, P.3; KITAJIMA, E.W.“. I”Embrapa Soja, Cx. P.

231. 86001-970, Londrina, PR, amra@cnpso.embrapa.br; I2ILaboratory Molecular Plant Patholology, Kyushu
National Agricultural Experimental Station, 2421 Suya, Kikuchi, Kumamoto, 861-1192, Japéo; I°IUNESP,
S.J. Rio Preto, “"USP/ESALQ, Piracicaba, SP.

Entre as diversas vlroses identificadas em soja
(Almeida, 1994), a queima do broto foi a principal
delas, até a identificacéo da necrose da haste em 2001
(Almeida et al., 2002). Encontrada principalmente
em plantas de cravorana (Ambrosia polystachia) e
endémica em diversas regi6es dos estados de S50
Paulo e Parana, a queima do broto foi controlada
através de alteracoes de épocas de semeadura
(Almeida & Corso, 1991; Almeida et al., 1994).
Essa doenca, identificada em soja, no Brasil, em
1955 (Costa et al.1955), foi também identificada
nos EUA, em 1970, (Fagbenle & Ford, 1970) e na
Argentina (Truol et al.,1987). Entretanto, sempre
se questionou se o virus causador dessa enfermidade, Tobacco streak virus, pertencente ao género
llarvirus e presente nesses paises, era o mesmo encontrado no Brasil. Este trabalho procurou isolar uma
estirpe brasileira, coletada em Arapoti (PR) e utilizar
a sequéncia de nucleotideos do gene da proteina
capsidial para compara-la com outras sequéncias
publicadas.
O isolado foi obtido de soja infectada com sintomas de queima do broto e inoculado
mecanicamente em plantas de fumo (Nicotiana
tabacum). Folhas com sintomas foram coletadas e
maceradas em tampéo fosfato de potassio 0,01 M,
pH 8, na presenca de 0,1% de mercaptoetanol. O
extrato foi filtrado em gaze e misturado com cloroformio (1 :1 v/v). A mistura foi agitada por 20 min a
4°C e depois centrifugada a 10.000 g por 10 min.
O sobrenadante foi misturado com 6% PEG a 4°C
por 2 h. Apos centrigugacéo a 10.000 g por 10
min, o sobrenadante foi submetido a gradiente de
sacarose e centrifugado a 180.000 g por 2 h. O
virus foi fracionado sob luz UV e as fracoes diluidas
no mesmo tampéo e novamente concentradas a
120.000 g por 2 h. O peso molecular da proteina
capsidial foi determinado por eletroforese em gel de
poliacrilamida e SDS, com corrida de 2 h a 120 V. A
obtencéo de antissoro foi feita mediante imunizacoes de coelhos e sangrias efetuadas cerca de 30
dias apos a primeira imunizacéo. A imunoglobulina
foi purificada e utilizou-se o teste de ELISA indireto
para diagnose de novas amostras. Microscopia eletronica foi realizada a partir de amostra purificada.
A purificacéo do RNA foi feita a partir da maceracéo

de folhas de N. tabacum congeladas e tratamento
com fenol. A concentracéo de RNA foi feita em coluna com celulose n50 ionica (CF-11, Whatman) segundo Dodds & Bar-Joseph (1983). A transcricéo
reversa foi feita utilizando 10pl de RNA misturados
a 2 pl (10 uM) do primer 3TbS3 (5 'GCATCTCCTATAAAGGAGGC-3 '), incubado a 80°C
por 3 min e transferido para cuba com gelo. A seguir, adicionaram-se 6 pl de tampa-30 concentrado
5X (200 mM Tris-HCI, pH 8.4),1pl de dNTP mix (10
mM), 2 pl de DTT (0.1M), 2|,ll M-MLV transcriptase
reversa (20 U) (Gibco BRL), e agua DEPC para volume final de 30 pl. A mistura foi incubada a 37°C por
1 h em termociclador seguida por 5 min a 99°C. A
PCR foi feita em volume de 50 pl contendo 5pl de
tampéo (10X), 5Lll de MgCl2, 10lJ.| de dNTP mix (10
mM), 1til de Taq DNA polimerase (5U/til), 5l,l.| da
amostra transcrita (reversa) anteriormente, 20ul de
agua DEPC e 2pl de cada primer (10 pM) 3TbS3 and
TbCP5U (5 '-GCTTCTCGGACTTACCTGAG-3 '). A
mistura foi aquecida a 94°C por 3 min seguindo-se
35 cicles a 94°C por 30 seg., 55°C por 1 min e
72°C por 2 min, seguindo-se 10 min a 72°C. O fragmento amplificado foi clonado em plasmideo
pBluescript ll KS +® de acordo com 0 fabricante
(STRATAGENE®) e posteriormente sequenciado.
Os dados obtidos mostram que o isolado brasileiro do TSV infectou soja e outras espécies vegetais mencionadas como suscetiveis a esse virus
(Fulton, 1971). A proteina analisada apresentou uma
banda com massa molecular de 29.880 kDa tipica
do género llarvirus. Fotomicrografias permitiram
visualizar particulas esféricas de 28 nm de diémetro
(Fig. 1). A sequéncia de 1028 nt inclui o gene da
proteina capsidial (717 nt) e uma regi5o néio traduzida
de 287 nt. A sequéncia de aminoacidos deduzida
mostrou a presenca de estrutura denominada “zinc
finger" tipica do TSV e do género ilarvirus (Fig. 2).
A massa molecular da proteina determinada a partir
da sequéncia obtida neste estudo é de 30.563 kDA,
proxima da determinacéo eletroforética. A sequéncia
deduzida de aminoacidos (Tabela 1) apresenta 82,8%
de identidade com o isolado-tipo de Trifolium repens
L. descrito nos EUA (Fulton, 1971). Anélises
filogenéticas demonstraram que o isolado brasileiro
é uma nova estirpe do TSV e foi designada TSV-BR
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e constitui a primeira oaracterizacéo molecular de
um isolado de soja.

COSTA, A. S., MIYASAKA, S., D'ANDREA PINTO,
A. J. Queima dos brotos da soja, uma moléstia causada pelo virus da necrose branca do fumo ou cou-
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Figura 1_ Fotomicrograﬁa de Tobacco
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da queima do broto da soja.

Figura 2. Alinhamento de aminoacidos da
, proteina
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estrutura “zinc finger” associada a cistelna e hlstl lna.

Tabela 1. Comparacao entre sequéncias de nucleotideos (abaixo diagonal) e aminoacidos (acima
diagnonal) do gene da proteina capsidial do tobacco streak virus isolado brasileiro e outros llarvirus
depositados no GenBakn.TSV in (isolado brasileiro), TSV(2) (TSV- mungbean, AF515823l

AAM76049), Tsvial (TSV- white clover, NC003845l CAA25133), SNSV (Strawberry necrotic shock
virus, AY363242/ AAQ76590), LRMV (Li/ac Ring mottle virus, U17392/ AAA64840.

TSV PI"

Tsv I“
'rsv5I*’I

80.7/ 88.2

._

81.8/ 88

88.9/ 92.8

$N$V

63 9/ 70 3

65.7/71.3

LRMV

31 2/ 39 2

31 .8/ 38.9

Ptsv “I

]

P Tsv‘°I
TSV I’)
80.8/88.8” 82.8/87.85
89.9/ 93.3

84.8/71.4 >

L

32.2/ 39.7

<><><><><>

SNSV
882.8/70.7

LRMVP
E 15.7/28.5

63.3/ 71.3 7

17.3/ 27.3

61 .9/ 70.7

16.1/26.2

_

__ _

31.1/ 39.7

17.4/ 28.4

.
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D68. ldentificacéio e caracterizacéo de um carlavirus em
Arachys repens Hando
ALMEIDA, A.M.R.‘; MITUTI, T.2; BELINTANI, Pf’; GASPAR, J.O.°; KITAJIMA, E.W.4- ‘Embrapa Soja, Cx.
P. 231. 86001-970, Londrina, PR, amra@crlQso.embraga.bl'; 2Graduanda, UNIFIL, Londrina, PR; °lBlLCE/
UNESP, 15054-000, S50 José do Rio Preto, SP“; ESALO, Setor de Fitopatologia, C.P. 9, 13418-900,
Piracicaba, SP,; I2IBolsista do CNPq.

Plantas de Arachys repens tém sido utilizadas
como cobertura vegetal de solos e como protecéo
de curvas de nivel. Em diversos locais no municipio
de Londrina, constatou-se que algumas dessas plantas apresentavam sintoma de mosaico (Fig. 1) e reduzido desenvolvimento vegetativo. Este trabalho

apresentando sintomas e submetido a RT-PCR usando os primers senso (Carla-CP universal), especialmente desenhado com base em alinhamento de varios carlavirus sequenciados (Gaspar et al., em preparacéol e antisenso oligo d(T). O fragmento amplificado foi clonado usando o TOPO TA Cloning Kit®
procurou identificar a ocorréncia de possivel agente (lnvitrogen) e sequenciado. Ambas as fitas foram
patologico envolvido com esses sintomas.
sequenciadas utilizando 0 método ”dideoxy chaintermination" usando seqtienciador ABI Prism 377
(Applied Biosystems, lnc),. As sequéncias de nt foram analisadas e comparadas com seqtiéncias para
carlavirus depositadas no GenBank .
Os resultados demonstraram que os sintomas
causados em A. repens eram devidos a acéo de um
virus. O tecido infectado, analisado por microscopia
eletronica, permitiu visualizar a formacéo de particulas do virus com cerca de 650 nm de comprimento (Fig. 2). Essas particulas assemelhavam-se as
descritas para virus do género carlavirus. O virus
possui estreita gama de plantas hospedeiras e neste
estudo infectou apenas plantas da familia Fabacae:
Figura 1. Sintomas de mosaico em folhas
Phaseo/us vulgaris (cv. Tibagi, Rosinha e Jalo) (Fig.
de Arachys repens.
3) e também plantas de Desmodium tortuosum. Em
testes de ELISA indireto, o virus reagiu com antissoro
Ramos das plantas sintométicas foram planta- produzido contra CPMMV.
dos em solo esterilizado, em casa-de-vegetacéo. As
Eletroforese da proteina capsidial do virus mosfolhas desenvolvidas nos novos ramos continuaram trou banda de 33 kDa, similar a observada com
a mostrar sintomas e foram utilizadas para inoculacéo CPMMV. A analise da seqtiéncia de nucleotideos
de outras espécies vegetais, analise de microscopia mostrou grande identidade com o CPMMV. O alieletronica e purificacéo.
nhamento dos aminoacidos deduzidos da seqiiéncia
Plantas de Chenopod/'um amarantico/or,
Phaseo/us vulgaris (cvs. Jalo, Tibagi, Rosinha, Manteiga) Zea mays e Nicotiana tabacum foram inoculai ?.=.§<“’-it-1§‘.:§¥.1"<-§E!§?'¥?.I11 '.<°§~,;r '.-1-"*1-:1}:--'§,-';z=
das mecélnicamente, utilizando extrato de folhas
-'43:‘:-.;'g-i-"f,Q":{i*{*1-'I*h§’t§}'-2'-.’.§§§.¢'Q1‘_
.-,:#-1‘;-A 3,958
,-.1.*,i,.:*'.l_'J_,~1_.
._;_3::£§§,i§
f. ,-Q11.t..;.;¢t[,;..a‘€;l.a,~§1‘§“;§l~.;g,:¥.€;r§§Ii-i‘:-..%
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folhas infectadas foram testados com antissoro produzido contra 0 Cowpea mild mottle virus — CPMMV,
Figura 2. Particulas de virus em
isolado Barreiras, pela técnica de ELISA indireto.
preparagao "leaf-dip" a partir de
O RNA total foi extraido de folhas infectadas
folhas de Arachys repens.
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parcial do gene da capa protéica evidenciou identidade de 97,5%, 93,2%, 93,2% e 90,1%, respectivamente, com as sequencias de CPMMV-Barreiras
(isolado brasileiro), CPMMV-H, CPMMV-Badge e

CPMMV-M (Tabela 1). Esses dados mostram que 0
virus encontrado em Arachis repens é certamente
um tipo de CPMMV e muito proximamente relacionado ao isolado brasileiro, transmitido por mosca
branca (Bemisia tabaci), identificado no municipio
de Barreiras; BA (Almeida et al., 2005). No Brasil,
pelo menos 13 vlroses tém sido descritas em soja
(Almeida, 1994).
Esta é a primeira descricéo de um carlavirus na

espécie A. repens e a torna como uma importante
hospedeira desse virus.
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TABELA 1. Porcentagem de ildentidade entre
isolados do Cowpea mild molt/e virus.
E

CPMMVArachis
CPMMV
Barrciras

Arachis P

Barreiras

-

84,7

77.7

\ 77,9

—

_
78,1

76,5

91,4
93.2

—
95,7

82,2
-

94,4

T877

97,5

CPMMV- M I 90,1
CPMMV- H
CPMMVBadge

93,2
93,2

I M_

] H

901,

Acima da diagonal: nucleotideos
Abaixo da diagonal: aminozicidos
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Figura 3. Sintomas de mosaico em
folhas de feijoeiro cv. Jalo, causado
pelo virus encontrado em Arachys
repens.
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D69. Quantificacéo de Fusarium solani e Pseudomonas do grupo
fluorescente produtoras de 2,4-diacetilfloroglucinol (2,4-DAPG) em
amostras de solo onde se utiliza rotacﬁolsucesséo com soja
ALMEIDA, A.M.R.‘; VIEIRA, N.D.I; CATTELAN, A.J.‘; BETTI, A.F.F.I; CARMO, K.B. D02; GALERANI, P.I;
TORRES, E.I. ‘Embrapa Soja, Cx. P. 231. 86001-970, Londrina, PR, amra@cnpso.embrapa.br, Zestudante
UNIFIL-bolsista Embrapa Soja.
Patogenos radiculares tém sido associados a
perdas em producéo de soja, em todo o pais. Os
historicos dessas enfermidades mostram que o cultivo continuado da soja, numa mesma area, tem sido,
em alguns casos, responsavel por esses problemas.
A utilizacéo da rotacéo de culturas para reduzir
essas doencas, pela ausénoia de substrato adequado a sobrevivéncia de patogenos do solo, é pratica
milenar. No entanto, muito pouco tem sido estudado, procurando identificar espécies vegetais que promovam 0 desenvolvimento de microrganismos antagonicos, capazes de reduzir ou eliminar a populacéo de organismos patogénicos. Entre esses organismos, est5o bactérias Pseudomonas do grupo fluorescente sintetizadoras de um antibiotico denominado 2,4-diacetilfloroglucinol (2,4-DAPG), com acéo
sobre fungos do solo (Stutz et al., 1986). Diferentes espécies vegetais tém sido utilizadas na Embrapa
Soja na melhoria das condicoes fisicas e quimicas
dos solos cultivados com soja. Essas plantas,
semeadas na entre-safra da soja podem contribuir
também na multiplicacéo desses microrganismos
junto a rizosfera e auxiliar no controle das enfermidades radiculares.
Este trabalho procurou avaliar a concentracéo
de propagulos de Fusarium solani e de Pseudomonas
spp. produtoras de 2,4 —DAPG em amostras de solo
oriundas de sistema de rotacéolsucesséo de culturas estabelecido ha 16 anos. Nesta fase preliminar

do estudo, coletaram-se amostras na entre-safra da
soja (julho 2004).
Amostras de solo retiradas das parcelas na profundidade de 0-10 cm foram solubilizadas em agua
e aliquotas dispensadas em placas de Petri contendo o meio especificos para F. so/ani (Nash & Snider,
1962). Apos incubacéo a 26°C por 7-12 dias, as
colonias foram contadas e determinou-se a concentracéolg solo seco.
Para avaliacéo da concentracéo de Pseudomonas
spp. fluorescentes as raizes de plantas de diferentes
espécies (Tabela 1) foram retiradas do solo. Apenas
a camada aderida as raizes (solo rizosférico) foi retirada com auxilio de pincel. Entre as fileiras das plantas foi retirada outra amostra na profundidade de 010 cm. As amostras de solo foram suspensas e diluidas em diluicoes decimals seqtienciais em solucéo
fisiologica e dispensadas em placas de Petri com
meio B de King (King et al., 1954). Apos 3 dias de
crescimento a 28°C, colonias de bactéria apresentando fluorescéncia foram contadas nas placas das
diluicoes 10'5 a 10-7, 3 placas por diluicéo. As colonias foram isoladas, purificadas e armazenadas.
A identificacéo de isolados produtores de 2,4DAPG foi feita por PCR utilizando-se primers especificos para o gene ph/Dt (Mcspadden et al., 2001).
Apos extracéo do DNA, procedeu-se a reacéo de
PCR com as seguintes condicoes: 95°C por 1 min e
35 ciclos de 94°C por 1 min, 60°C por 1 min e

Tabela 1. Concentragéo de propagulos de Fusarium solani e nlllmero de colonias de Pseudomonas spp.
fluorescentes em amostras de solo manejado com rotagﬁolsucesséo. Londrina, 2005.
Tratamento

Nabo
Milho
Soja
Tremoco
Trigo
Média
C.V._%

Fusarium solani (UFC/g solo
Pseudomonas fluorescentes
seco)
Entre linha
Rizosfera
Entre linha
Rizosfera
pill!) U
1 1000 bA
11479 abA T
18
5
0
12088 aA
11369 abA
6205 cC
1 1720 aA
9412 bcB
9924 bB
1 1438 bA
1 1627 aA
10028,6 a
11223,8 a
12,6
16,6

Medias seguidas pela mesma Ietra minoscula nas linhas e maiuscula nas colunas, nao diferem entre Sl
pelo teste de Duncan (0.05).
? Co16nias sintetizadoras dc 2,4-DAPG.
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72°C por 1 min. Apos esses ciclos, deixou-se a 72°C
por 5 min. As amplificacoes foram submetidas a
eletroforese (gel de agarose 1,3%) a 1'20 V por 2 h.
Os géis foram corados com brometo de etidium e
observados sob luz UV.
Os resultados obtidos mostram que a concentracéo de propagulos de F. so/ani foi semelhante entre
o solo coletado entre linhas e o solo de rizosfera,
com excecéo do solo da soja, onde a amostra de
rizosfera continha 52% mais colonias. Entre as amostras de rizosfera, o menor nomero de colonias de F.
so/ani desenvolveu-se no tratamento com tremoco.
Dos 106 isolados de Pseudomonas spp. obtidos das
amostras de solo, 52 foram obtidos entre linhas e

'

54 de rizosfera. Apenas isolados de tremoco continham
0 gene associado 8 sintese de 2,4 DAPG. (Fig. 1).

3 73

. -.

4-800 pb

Figura 1. Ampliflcagﬂo parcial do gene
phID+ obtido por PCR a partir de DNA
extraido de 9 isolados de Pseudomonas
fluorescentes

Embora preliminares, os dados deste estudo

mostram que a menor incidéncia de F. so/ani foi
observada em solo com tremoco, o mesmo solo onde
se identificou Pseudomonas spp. com 0 gene ph/Dt.
Essas associacoes est5o sendo pesquisadas na
Embrapa Soja visando determinar que sistema contribui para um aumento da supressividade dos solos
e a repetibilidade dos resultados obtidos.

polymerase chain reaction based assay characterizing
rhizosphere
populations
of
2,4diacethylphloroglucinol producing bacteria.
Phytopathology, v. 91, p. 44-54, 2001.
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D70. Alerta de deteccﬁo da f errugem asiatica
''
d a soja em
lavouras de feij5o na regi5o dos campos gerais do Parana
JACCOUD FILHO, D.S.‘; BOBATO, E.; PASSINI, F.B.; MELLO, R.P.; TEIXEIRA, S.; HILGENBERG, L.;
FIGUEIREDO, M.B.2; PRADE, A.G.3. ‘Grupo de Fitopatologia Aplicada, Departamento de Fitotecnia &

Fitossanidade,Universidade Estadual de Ponta Grossa, Bloco F, Campus de Uvaranas, CEP 84.030-9000,
Ponta Grossa, PR. dj1002@uepg.br. Zlnstituto Biologico, S50 Paulo, SP. °Estaci§o Pesquisa, BASF, Ponta

Grossa, PR.

A incidéncia de Phakopsora pachyrhizi em Iavouras de soja no Brasil, desde a safra 2000/2001
(Yorinori et al., 2001; Jaccoud Filho et al., 2001),
foi responsavel por elevadas perdas. Ha relatos no

-

exterior da sobrevivéncia do fungo em diversas espécies de plantas daninhas e cultivadas (Sinclair,
1977). No Brasil, mais especificamente no estado
de Minas Gerais, Deslandes (1979), foi o primeiro a
constatar a presenca do fungo em soja e em outras
leguminosas, sem no entanto causar danos.

Pesquisadores Sul Africanos (Preez et al. ,2004)
relataram a ocorréncia de P. pachyrhizi em areas de
feijéo (Phaseo/us vulgaris) cultivadas nas proximidades de lavouras de soja infectadas por ferrugem.
Um alerta também foi dado por pesquisadores norte
americanos (Schwartz et al., 2005), da ameaca da
"Ferrugem Asiatica” da soja infectar lavouras de diferentes tipos de feijéo.
Em Ievantamentos de campo realizados em lavouras de feijéo na regiéo dos Campos Gerais do
Parana, observou-se que plantas de cultivares de
feijéo dos tipos preto e carioca, entre os estadios

Figura 1- Sintomas iniciais
em feijao.

fenologicos R7- ”Formac€lo de vagem" e R-8 "Enchimento de vagens", apresentavam inicialmente nas
folhas baixeiras e posteriormente nas medianas e
superiores, pontuacoes marrom claras que posteriormente evoluiam de tamanho, para uma coloracéo
marrom mais escuro. inicialmente, os sintomas assemelhavam-se aos ocasionados pela ”Mancha An-

gular" (Figura 1). Com a evolucéo dos sintomas, as
folhas tornavam-se cloroticas e secas, tendo-se observado a queda prematura das mesmas (Figura 2).

As folhas foram Ievadas para exames laboratoriais e, apos um periodo de incubacéo de 24 horas

em camara omida, pode-se observar nas folhas com
esses sintomas, nos locais das lesoes, na sua face
inferior, 0 desenvolvimento de urédias, as quais apresentavam uma esporulacéo de coloracéio branca a
creme, com a liberacéo de uredosporos semelhante
a "gr5os de acocar cristal", com as mesmas caracteristicas do fungo Phakopsora pachyrizi, agente da

I

'zi

em feijao.

”Ferrugem Asiética” da soja. ldentificacéo posteriormente confirmada no lnstituto Biologico, SP.
Os sintomas ocasionados pela "Ferrugem Asiatica da Soja" no feijéo, diferiu dos da "Ferrugem

Comum do Feijéo", incitada pelo fungo Uromyces
appendicu/atus, o qual apresenta como
sintomatologia, pontuacoes amareladas, com

Resumos da XX Vll Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

esporulacao de coloracao mais escura e quase sempre circundada por um anel amarelado. Observacoes
microscopicas, das estruturas morfologicas do fungo em questao, demonstraram grandes similarida-

des em relacao as caracteristicas de Phakopsora
pachyrizi.
Testes de patogenicidade realizados com sus-
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P.; TEIXEIRA, S.; PASSINI, F. B.; HILGENBERG, L.
& PRADE, A. G. Occurrence of Soybean Rust
(Phakopsora pachyrhizi) in Bean Crops in Campos
Gerais Region of Parana. Fitopatologia Brasileira (no
prelo). 2005.

tado no feijao, mostraram-se patogénicos em plantas de feijao e soja. Além dos trabalhos de caracte-

JACCOUD FILHO, D. S.; PASSINI, F. B.; BOBATO,
E.; MELLO, R. P.; TEIXEIRA, S.; FIGUEIREDO, M. B.
& HILGENBERG, L. Ferrugem Asiatica (Phakopsora
pachyrhizi) da Soja (Glycine max L.) na Cultura do
Feijao (Phaseo/us vulgaris L.) Revista Cultivar (no

rizacao morfologicas jé realizados na UEPG e no lns-

prelo). 2005.

pensao de uredosporos do fungo da ferrugem detec-

tituto Biologico, estudos com primers especificos para
P. pachyrhizi, visando a identificacao molecular por
PCR estao em fase de execucao.
Trabalhos visando a avaliacao de fontes de resisténcia em diversas cultivares comerciais estao
sendo realizados, bem como, os de avaliacao da eficiéncia de fungicidas.
Pela grande extensao de dano causada pela ferrugem asiatica na cultura da soja no Brasil, pela gran-

de importancia da cultura do feijao como fonte alimentar e, devido ao possivel potencial de dano dessa doenca também para a cultura do feijao, o
monitoramento das areas de feijao, poderia ser uma
boa estratégia, principalmente naquelas cultivadas
proximas as lavouras de soja ou apos essas.
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D71. Levantamento da ocorréncia e severidade de doencas em soja
no Estado de Goias e Distrito Federal durante a safra 2004/05
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lntroducao
As doencas que incidem na cultura da soja
[Glycines max (L)Merril], tém assumido papel importante na definicao da produtividade da cultura,
safra apos safra. As perdas anuais de producao por
doencas sao estimadas em cerca de 15% a 20%
(Embrapa,2004). O clima adverso durante a safra
2004/05 (seca no sul do pais e algumas regioes do
Brasil central) e a ocorréncia e severidade de doencas, fez com que a cultura da soja fosse prejudicada
em reducao a producao. Em Goias, os problemas
mais sérios foram devidos a veranico no més de fevereiro (estresse hidrico) em algumas regioes do
estado (Sul e Sudoeste) associados a fitotoxidez de
fungicidas (tebuconazole e outros) e em misturas
com inseticidas ou oleos nao recomendados, e doencas como a ferrugem asiatica (Phakopsora
pachyrhizi), podridao branca (Sc/erotinia
sclerotiorum), nematoide de cistol Heterodera
glycines) e outras (Regiao Sudoeste e Entorno do
Distrito Federal). Em relacao a ferrugem asiatica, a
sua primeira ocorréncia se deu em 11 de novembrol
2004, no municipio de Jandaia. As condicoes climaticas desfavoraveis e aplicacao em massa de
fungicidas no estadio R1 a R3 fez com que a severidade fosse baixa e as perdas reduzidas. Presenca de
ferrugem asiatica na entressafra em soja guaxa e
soja irrigada sob pivo central, no municipio de Senador Canedo, julho/2005.

Objetivos
Acompanhamento anual da ocorréncia e severidade das doencas de soja e sanidade das sementes
provenientes das lavouras e campos de producao de
sementes basicas, certificadas e fiscalizadas, produzidas no Estado de Goias e Distrito federal.

Material e métodos
Para a avaliacao da ocorréncia e severidade das
doencas da soja no campo, foram utilizadas as es-

calas diagramaticas para oidio, doencas de final de
ciclo e ferrugem (Embrapa, 2005) e a escala visual
de Olauséncia de sintomas) a 5( severidade maxima, correspondente a mais de 75% da area foliar
necrosada) para outras doencas e nematoides (cisto
e galhas) .Para avaliacao da sanidade de sementes,
realizada pelo "BLOTTER TEST", foram utilizadas 93
amostras de campo de producao e de lotes de sementes provenientes de 12 municipios do estado de
Goias e Distrito Federal.

Resultados e discussao
As maiores ocorréncias e severidade foram para
as doencas: ferrugem asiatica (Phakopsora
pachyrhizi), crestamento de cercospora (Cercospora
kikuchii), mancha parda(Septoria glycines),
Antracnose (Colletotrichum dematium var. truncata),
podridao branca da haste (Sc/erotinia sclerotiorum),
mancha alvo (Corynespora cassicola) nematoide de
cisto (Hetrodera glycines), oidio (Microsphaera
diffusa), nematoide de galhas (Me/oidogine spp.),
crestamento bacteriano da soja (Pseudomonas
savastanoi pv. Glycineal mosaico comum da soja
(VMCS), virus da necrose da haste, seca da haste e
vagem (Phomopsis spp.), podridao vermelha da raiz
(Fusarium solani f. sp. glycines), mildio (Peronospora
manshur/'ca) e mancha foliar de ascochyta
(Ascochyta so/ae), postula bacteriana (Xanthomonas
campestris pv. Glycines), mancha “olho-de-ra” (
Cercospora sojina)-soja RR sem origem. Foi verificada
a ocorréncia do nematoide de cisto em Luziania e
Gameleira de Goias, passando assim, para 13 municipios, com a presenca da praga no estado, com
maior severidade nas regioes Sudoeste e Leste. A
presenca da ferrugem asiatica (Phakopsora
pachyrhizi) foi de quase 100 % das areas produtoras de soja do Estado de Goias e Distrito Federal,
com reduzida severidade. Foi observado também o
numero médio de 1,5 aplicacoes de fungicida para o
controle da ferrugem asiatica, sendo os fungicidas
do grupo dos triazois, das estrobirulinas e a mistura
do triazol com a estrobirulina, mostrando-se mais
eficientes.
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Nas amostras de sementes analisadas, foram
identificados 09 géneros de fungos.Com maiores
freqtiéncias para Cercospora kikuchii, Fusarium
semitectum, Phomopsis sp., Colletotrichum
dematium var. truncata, Aspergi//us sp. Os demais
fungos detectados sao de importancia secundaria
(contaminantes e/ou saprofitas). Tabela 1.

Conclusao
A ocorréncia e severidade das doencas da soja
em Goias e Distrito Federal, tém interferido diretamente na quantidade e qualidade do produto colhido. A ferrugem asiatica, o nematoide de cisto, as
doencas de final de ciclo, a podridao branca da haste, a antracnose e o oidio, foram as doenoas de maior
ocorréncia e severidade. E os fungos Cercospora
kikuchii e Fusarium semitectum, com maior freqiIléncia nas sementes de soja.
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Tabela 1- Freqtiéncia de fungos em semente de soja no Estado de Goias e Distrito Federal, safra
2004/2005.

Fungos

Frequéncia (°/(IL

ZZ

Cercospora kikuchii P
Fusarium semitectum

W

17,94
2,73
1,91
0,1
0,91

Phomopsis sp.
Colletotrichum dematium var. truncata

Aspergi//us sp.
Contaminantes elou saprofitas (C/adosporum sp. Chaetomium sp.,

-

Cun/u/aria sp., Alternaria sp., Epicoccum sp., Penicillium sp., Phoma sp.,

Rhizopuisfsppq Trichotecium sp.e Bactérias nao identificadas)
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D72. Reproducao de nematoides das galhas em cultivares de soja da
Universidade Federal de Uberlandia
SANTOS, M.A. DOS‘; HAMAWAKI, O.T.‘; GUIMARAES, E.C.2; SOUZA, A.N.G. DE‘; TEIXEIRA, J.R.°.
‘UFU-ICIAG, Cx. P. 593, 38400-902, Uberlandia, MG, amelias@Umuarama.ufu.br; ‘2’UFU-FAMAT, I°'UFU—
INBIO

A cultura da soja apresenta varias doencas como
fatores limitantes de producao. Os fitonematoides
do género Meloidogyne destacam-se como responsaveis por significativos decréscimos no rendimento
e consequentemente na producao.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a capacidade de reproducao de Meloidogyne
incognita e M. javanica em cultivares de soja desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento de Soja
da Universidade Federal de Uberlandia.
O experimento foi conduzido em casa de vegetacao no periodo de 11 de abril a 13 de junho de
2005 contendo seis cultivares repetidas seis vezes
para cada fitonematoide. As cultivares de soja da
UFU testadas foram: UFU Futura, UFU Milionaria,

UFUS Impacta e UFUS Riqueza. As cultivares de
soja BRSMG250 Nobreza e MGBR46 Conquista foram usadas como padroes de suscetibilidade e resistencia aos dois fitonematoides testados, respectivamente. A semeadura ocorreu no solo de cada
vaso plastico com capacidade de 1,5 L contendo a
mistura terrazareia (1 :2) fumigada com brometo de
metila. Foi feito desbaste quando as plantulas esta-

dos obtidos (RIBEIRO Jr., 2004).
As cultivares de soja da UFU apresentaram fatores de reproducao superiores aos do padrao de
resistencia (Conquista) para os dois nematoides (Tabela 1). Por outro lado, comparando com 0 padrao
de suscetibilidade utilizado (Nobreza), todas as cultivares da UFU multiplicaram menos M. javanica.
Esse comportamento de menor multiplicacao foi
mantido para as cultivares UFUS Riqueza e UFU
Futura para o nematoide M. incognita.
Esses resultados sao importantes pois caracterizam essas novas cultivares quanto a reacao aos
dois fitonematoides de grande importancia para a

soja. A aplicacao dessas informacoes no campo podera impedir a utilizacao inadequada dessas cultivares em areas contaminadas por esses nematoides.

Tabela 1. Fator de reproducao de Meloidogyne
incognita e M. javanica em cultivares de soja
apos 60 dias da inoculagao. UFU, Uberlandia,

2005. Médias de 6 repeticoes com respectivos
desvio-padrao entre parénteses.

vam na fase V1, deixando apenas uma plantula por
Cultivares
Fator de reprodugao*
M. incognita
M. javanica
vaso. Os inoculos utilizados foram provenientes do
UFUS
Impacta
15,64
(8,34)
9,38 (6.42)
processamento de raizes de tomateiro infectadas
UFU
Milionaria
13,92
(10,74)
10,74
(6,41)
separadamente por M. incognita e M. javanica, pela
Nobreza
12,86 (9.26)
14,45 (7,52)
técnica de Boneti e Ferraz (1981). A suspensao do
UFUS Riqueza
8,09 (6,28)
12,84 (8,44)
inoculo foi calibrada para conter 500 ovos/mL. Dez
UFU Futura
6,74 (5,22)
8,44 (6.38)
mL dessa suspensao foram distribuidos em trés orij Conquista
3,02 (2,52)
2,87 (1,68)
ficios feitos no solo do vaso com profundidade de 2
* FR > ou = 1 boa hospedeira; FR < 1 ma hospedeira
cm e distanciados de 2 cm da haste da plantula.
A avaliacao ocorreu 60 dias apos a inoculacao.
O solo foi separado do sistema radicular. Os
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D73. Producao de lesoes, urédias e uredosporos de
Phakopsora pachyrhizi em varias plantas leguminosas
KATO, M.‘; YORINORI, J.T.2. ‘JIRCAS-Embrapa Soja, Cx. P. 231. 86001-970, Londrina, PR,
mkato@affrc.go.jp; Zgmbrapa Soja

A ferrugem "asiatica", causada pelo fungo
Phakopsora pachyrhizi, tem sido uma doenca importante para a producao da soja no Brasil, desde o seu
estabelecimento na América do Sul, em 2001. Sendo um parasita obrigatorio (biotrofico), necessita de
tecidos vivos para sua sobrevivéncia durante a
entressafra da soja. Portanto, o conhecimento da
gama de hospedeiros, além da soja (Glycine max), é
importante para compreender o seu modo de sobrevivéncia, a fim de controlar a doenca. Ono et al.
(1992) identificaram 34 espécies infectadas naturalmente e 60 espécies infectadas artificialmente.
No Brasil, existem diversas leguminosas, incluindo
arvores, plantas nativas, ervas daninhas, forrageiras
e plantas cultivadas. Na pratica, é dificil testar todas as leguminosas para definir a gama de hospedeiros da ferrugem "asiatica”. Portanto, o presente
trabalho restringiu-se a testar as leguminosas cultivadas, plantas forrageiras e daninhas encontradas
proximas a lavouras de soja. O objetivo do estudo
foi identificar os hospedeiros de P. pachyrhizi e as
variacoes das reacoes das plantas hospedeiras.
Vinte e uma espécies de leguminosas ( incluindo trés cultivares de soja) foram avaliadas (Tabela
1). A semeadura foi feita em vasos contendo terra
de casa-de-vegetacao (solo com matéria organica
curtida). Os vasos foram mantidos em casa-de-vegetacao na auséncia de P. pachyrhizi por 26 dias e
apos transferidos para casa-de-vegetacao onde havia abundante fonte de inoculo proveniente de plantas de soja previamente infectadas. A irrigacao foi
por nebulizadores programados para aspersao por
15 segundos, cinco vezes durante o dia e trés vezes
a noite. Observacoes sobre formacao de lesoes, producao de urédias e desfolha foram feitas semanalmente. No caso de lesoes formadas em plantas que
nao a soja, folhas foram destacadas, colocadas em
caixas plasticas ("gerbox") contendo papel umedecido e mantidas por dois dias a cerca 23 graus
Célsius. A producao de urédias foi observada sob
microscopic estereoscopico.
O resumo dos resultados encontra-se na Tabela 1. Somente cinco das 21 espécies avaliadas
nao apresentaram lesoes: Mucuna sp., Stylosanthes
guianensis, Arachis pintoi, Desmodium ovalifolium
e Senna obtusifolia (fedegoso). A Vigna unguicu/ata
raramente produziu poucas Iesoes. Seis espécies
[Pueraria phaseo/aides (kudzu tropical), duas Pueraria

spp., Cajanas ca/‘an (Quando), Macroptilium
atropurpureum (siratro) e Lablab purpureus (lablab)],
produziram muitas lesoes, porém, com poucas
urédias, mesmo sob condicao de abundante umidade. Em lablab, urédias foram produzidas somente
em foliolos senescentes. Centrosema sp.
(centrosema) produziu menos lesoes mas a freqtiéncia de urédia foi mais elevada do que nas espécies
mencionadas acima. Ca/opogonium mucunoides
Icalopogoniol produziu muitas lesoes com freqtiente formacao de urédia. Neonotonia wightii (soja perene), trés cultivares de soja (BRS 134, BRS 154 e
BRSMS Bacuri), feijao (Phaseo/us vulgaris), cultivar
Radiante, e uma cultivar desconhecida (feijao preto), produziram muitas lesoes e mais de 50% das
lesoes produziram urédias. A producao de urédias
em kudzu variou entre as plantas. A cor das lesoes
foi castanho avermelhada (RB), na soja, e variou de
castanho avermelhada (RB) a cinza, nas outras plantas. O desenvolvimento da doenca foi mais rapido
na soja. A soja, o feijao (cultivar Radiantel, o guandu,
o calopogonio e a Pueraria sp. foram desfolhadas
pela ferrugem.
Hospedeiros do fungo que produzem abundantes uredosporos e cujas épocas de desenvolvimento
sobrepoem com a safra da soja podem ser boas fontes do inoculo inicial para a safra seguinte da soja.
Entre as plantas usadas no experimento, a soja, o
feijao, a soja perene e o kudzu podem ser boas fontes de inoculo para a soja. A condicao ambiente do
experimento foi muito favoravel para o desenvolvimento da ferrugem, havendo necessidade de uma
reavaliacao das reacoes dos hospedeiros sob condicoes de campo para confirmar que as espécies
infectadas podem servir de fontes de inoculo para a
soja. Os hospedeiros que produziram poucas urédias
como o guandu, a Pueraria sp. e o siratro podem
nao ser boas fontes de inoculo, porém, podem permitir a sobrevivéncia do fungo durante a entressafra.
Um relato anterior indicou Euphorbia
heterophylla como hospedeira alternativa de P.
pachyrhizi (Juliattti et al., 2005). Segundo Silva et
al. (2005), /ndigofera sp., Desmodium sp., Crota/aria
incana, Crota/aria lanceolata, Senna obtusifolia,
Mucuna aterria e, inclusive, géneros e espécies de
leguminosas apresentaram sintomas de ferrugem o
que nao ocorreu no presente estudo. E possivel que
haja variacao na formacao de lesoes, producao de
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urédias e uredosporos entre cultivares de uma espécie. A fim de se chegar a uma conclusao de que
determinadolsl hospedeirolsl pode(m) ser fonte(s)
de inoculo e apresentar riscos a cultura da soja, é
necessaria a realizacao de um amplo estudo, a campo, de diferentes espécies e cultivares de plantas.
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Tabela 1. Producao de lesoes, urédias e desfolha enlplantas infectadas por P. pachyrhizi.
Plantas

Arachis pintoi
Mucuna sp.
Stylosanthes guianensis
Desmodium ova/ifo/ium
Senna obtusifolia
Vigna unguiculata
Pueraria pheseoloides
Pueraria sp.
Pueraria sp.

Cajanus cajan
Macroptilium atropurpureum
Lablab purpureus

Centrocema sp.
Ca/opogonium mucunoides

Neonotonia wightii
Pueraria /obata
Phaseo/us vulgaris
R vulgaris cv.. Radiante
Glycine max cv. BRS154
G. max cv. BRS134

Cor da lesao

Porcentagem de
folhas infectadas’)

Produgao de
uredia bi

0

0

COO

0
0-10
0-40
50-60
20-50
50-60
30-80
30-60
O-40
30-50
15-30
10-70
5-50
10-60
100
100

COCO

1

marrom
marrom
marrom, cinza escura, cinza
cinza marrom
marrom
castanho-avermelhada
marrom
marrom
marrom
castanho-clara, marrom
castanho-avermelhada

nao testada
0
C)

kl

castanho-avermelhada
castanho-clara

castanho-clara
__G. max cv. BRS Bacuri
100
castanho- clara
O0CAJOJ(A)O0OJ(.\Jl7\ —\—\/_:—\
a) Porcentagem de area foliar infectada por R pachyrhizi, na folha mais afetada.
b) Porcentagem de lesoes com uédia. 0: sem urédia; 1: menos de 10%; 2: de 10% a 50%; 3:

mais de 50%. (+) indica que uredosporos foram produzidos em outros experimentos.
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D74. Ocorréncia de nematoide de cisto da soja, Heterodera glycines,
em duas Iocalidades do Estado de Goias
ASSUNCAO, M.S.‘; ROCHA, M.R.2; SEII, A.H.°; NUNES JUNIOR, J.°; MONTEIRO, P.lVI.F.O.“; SOUZA,
P.l.M.5; SILVA, J.F.V.I; DIAS, W.P.I; MOREIRA, C.T.°; ABUD, 8.“; KANNO, G.K.I*; SATO, P.D.°; RAMOS,
A.A.7. ‘Embrapa Soja, Cx. P. 231, 86001-970, Londrina, PR; °Universidade Federal de Goias; °Centro
Tecnologico para Pesquisas Agropecuarias; “Agenciarural; 5Embrapa Cerrados; “Sementes Brejeiro; 7Pioneer
Sementes.

O nematoide de cisto da soja (NCS), Heterodera
glycines, descoberto no Brasil em 2001, ja se encontra disseminado em nove estados no Brasil (Rio
Grande do Sul, Parana, Sao Paulo, Minas Gerais,
Bahia, Tocantins, Goias, Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso) e em varios municipios dentro de cada estado. Particularmente no Estado de Goias, ja foi identificado em 11 municipios: Aporé, Catalao, Jatai,
Perolandia, Rio Verde, Campo Alegre, Chapadao do
Céu, Vianopolis, Mineiros, Portelandia e Serranopolis.
De janeiro a abril de 2005 foram identificadas
lavouras com sintomas de nanismo amarelo nos
municipios de Gameleira de Goias -GO e LuzianiaGO. Esses municipios estao localizados na
microrregiao da Estrata de Ferro em Goias, onde se
desenvolvendo intensamente a cultura da soja. Devido a suspeita de ocorréncia do NCS nesses municipios, coletou-se amostras em uma propriedade em
cada um desses municipios.
As amostras simples coletadas formaram uma
amostra composta, onde também coletaram-se plantas e raizes em ambas as propriedades nos dois
municipios. Apos analise de raizes e solos, identificou-se a presenca do nematoide de cisto. Como

esse nematoide apresenta grande variabilidade genética, teoricamente com 16 racas e 11 ja encontradas no Brasil I racas 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 6, 9, 10,
14 e 14+ ), realizou-se o teste de racas na Embrapa
Soja, seguindo metodologia proposta por Riggs e
Schimitt (1988). Foi identificada a raca 3 nas amostras provenientes dos dois municipios. Utilizando a
metodologia para verificacao do tipo HG, segundo
Niblack et al. 2002, as duas populacoes foram
identificadas como tipo HG 0 (zero).
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D75. Aspectos fitossanitarios da cultura da soja no Estado do Para
BENCHIMOL, R.L.I; EL-HUSNY, J.C.‘; SILVEIRA FILHO, A.I; BARRIGA, J.P.2; ANDRADE, E.B.‘. II’Embrapa
Amazonia Oriental, CP. 48. 66017-970, Belém, PA, rlinda@cpatu.embrapa.br; IZISFA/PA, Av. Alm. Barroso, 5384, 66030-O00, Belém, PA.

O aumento consideravel da area plantada com
soja no Estado Para (Andrade & El-Husny, 2004)
aliado as condicoes climaticas da regiao favoraveis
ao aparecimento de doencas e insetos-praga culminou com o aparecimento de problemas fitossanitarios

Tabela 1- Doengas e insetos-praga detectados
em Ievantamentos ﬁtossanitarios realizados nas
safras de 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, nos
polos produtores de soja do estado do Para.

que podem vir a acarretar prejuizos economicos ao

I-OESTE
I Alenquer

sojicultores paraenses.
O objetivo desse trabalho foi fazer 0 levantamento e diagnostico dos principals problemas
fitossanitarios que ocorreram nos polos produtores
de soja no estado do Para, nas safras dos oltimos
trés anos.
Nas safras de 2002/2003 e 2003/2004, foi realizado levantamento em lavouras de soja situadas
nos municipios de Alenquer, Belterra e Monte Alegre (polo oeste), Dom Eliseu, Paragominas e
Ulianopolis (polo nordeste) e Conceicao do Araguaia,
Pau d 'Arco e Santana do Araguaia (polo sul). Na
safra de 2004/2005, o levantamento foi feito através de visitas técnicas realizadas em lavouras loca-

lizadas nas regioes de Paragominas e Santarém.
Os Ievantamentos realizados nos dois primeiros
anos envolveram a Superintendéncia Federal de
Agricultura — SFA/PA, através da Secao de
Fitossanidade Vegetal- SSV, e a Embrapa Amazonia
Oriental, através do Laboratorio de Fitopatologia,
cadastrado no Consorcio Nacional Anti-Ferrugem,
promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria
e Abastecimento — MAPA e pela Embrapa Soja. Foram aplicados questionarios abrangendo diversos
segmentos do plantio de soja, entre os quais os aspectos fitossanitarios da lavoura, com énfase na
ocorréncia da ferrugem asiatica.
Na safra de 2004/2005, 0 levantamento da ocorréncia de doencas foi realizado durante visita de pesquisadores da Embrapa aos polos produtores oeste e
nordeste, quando foram inspecionadas lavouras de
soja localizadas em Santarém e Belterra, ao Iongo
das Rodovias Curua-Una e Santarém-Cuiaba (polo
oeste) e Paragominas (polo nordeste). Nessa etapa,
além das visitas em campo e coleta de material para
diagnose, foram obtidas informacoes dos proprietarios a respeito do estado fitossanitario das lavouras.
Na Tabela 1 estao resumidos os resultados do
material coletado para deteccao de doencas e insetos-praga, durante as safras dos ultimos trés anos.
A ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi} da
soja foi registrada ofioialmente pela primeira vez no

Pol.o

,
‘

,
\
)

\ DOENQASEINSETOS-_PRAGA

_ - _ -- '_'
__
Lesma; Percevejo
Ferrugem Aslatica, Mela, Lagarta- ‘
Beltega _ _ _ da-soja, Percevejos e_\/agiuinhas
Lagarta falsa medidelra, LagartaMonte Alegre
da-soja, Percevejps
i Lagarta-da-soja*, Mela, Mancha
Parda, Mancha Alvo, Mancha de
Santarém
Miroteclo, Lagarta-da-soja,
Percevejo verde, Percevejo
marron, Mosca Branca
7
Antracnose, Mancha de Mirotécio,
Uruara
Vaquinhas, (Diabrotica e Cerotoma)

NORDES_T_E I
Dom Eliseu
,_ _
i

_I

Ferrugem asiatica, DFC, Mela,
_(
__Cercosporiose __
Antracnose, Mela, Mancha Alvo,
Mancha de Mirotécio, Podridao

Paragominas

branca da haste, Murcha de

I

esclerocio, Lagarta-da-soja‘,

_

Percevejo marrom, Lagarta
enroladeira

‘ Ferrugem Aslatica, Lagarta-daU_li_anopolis 7
_ _ soja, Lagarta enroladeira
_SUL
'
.
Conceicao do Lagarta-da-soja, Percevejo Marrom
Araguaia
Pau D'Arco
Mela, Lagarta-da-soja, Percevejos
I
Verde e Marrom.
Santana do
Mela, Lagarta-da-soja, Percevejo
I Araguaia
_
Santana do
Mela, Lagarta-da-soja, Percevejo
Araguaia
Verde, Percevejo Marrom
‘Lagarta parasitada por Nomuraea rileyi

Para durante a safra de 2003/2004, nos polos nordeste e oeste, e extra-oficialmente no Polo sul. No
polo nordeste, a ocorréncia de ferrugem asiatica foi
registrada em Ulianopolis, a partir de 10/O4/2004 e,
apesar do perigo que essa doenca oferece ao plantio
de soja relacionado as perdas de producao; dependendo do estagio da cultura em que ocorre, quando
nao diagnosticada no inicio do ataque para a imediata intervencao visando seu controle; a ferrugem
nao chegou a causar danos economicos significativos nas lavouras onde foi diagnosticada, em funcao
de ter ocorrido no final de safra. Proprietarios de
lavouras atacadas em Ulianopolis registraram pro-
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ter ocorrido um periodo sem chuvas durante o crescimento vegetativo da soja, o que desfavoreceu 0
desenvolvimento do patogeno.
Na Tabela 1, sao detalhadas por municipio a
Na safra de 2004/2005, nao fol registrada ocorréncia de doencas e lnsetos-pragas observadas
ocorréncia de ferrugem asiatica nos polos nordeste em lavouras de soja no Para, nos anos agricolas
e oeste. Nao ha lnformacoes sobre o polo sul. Pro- supracitados, sendo diagnosticadas no Laboratorio
vavelmente, esse fato se deveu ao atraso das chu- de Fitopatologia e Entomologia da Embrapa Amazovas na regiao, acarretando o atraso no plantio da nia Oriental, e no tocante aos lnsetos, em alguns
malorla das lavouras, tornando o ambiente inviavel casos, considerando descrlcoes conforme Gazzoni
para a dlspersao do patogeno. Nessa regiao, apesar & Yorlnori(1995).
Relacionado as doencas, os diagnosticos para
de o controle preventivo ter sido realizado pela quaas
lncidénclas
de doencas de final de ciclo(Septoria
se totalidade dos produtores, nao fol constatada a
glycines
e
Cercospora
kikuchii), mela e mancha foliar
presenca da ferrugem asiatica nas areas experimentais, onde a aplicacao de produtos quimicos fol feita de mirotécio estao de acordo com os obtidos por
Meyer(1998). Ouanto aos insetos-pragas Lagarta da
em areas delimitadas para fins de pesquisa.
Soja
(Anticarsia gemmatalis), Lagarta enroladeira
Nos plantios inspecionados, fol detectada,
princlpalmente, a ocorréncia de doencas foliares, (HedyIepta indicata), Percevejo (Piezodorus guildinii),
destacando a mancha foliar de mirotécio Percevejo marrom (Euschistus heros) e Vaquinhas
(Myr0thecium roridum), que ocorreu em grande in- (Diabrotica speciosa), os diagnosticos estao de acortensldade, além de podridao branca da haste do com Silva et al.(2001).
(ScIerotinia sclerotioruml e murcha de esclerocio
(ScIerotium rolfsiil (Tabela 1). Foram Ievantadas
suspeltas de Virus da Necrose da Haste e de Mosaico-anao, mas sem confirmacao de diagnostico. No Referencias bibliograficas
entanto, o problema maior a ser enfrentado pelos
EL-HUSNY, J. C.; ANDRADE, E. B. de. Relato por
produtores de soja no estado do Para, até 0 momenestado sobre o comportamento da cultura da soja
to, é a ocorréncia de mela (Rhizoctonia solani), em
funcao das condlcoes ambientais altamente favora- na safra 2003/2004: Para. In: REUNIAO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIAO CENTRAL DO BRAveis que ocorrem nos municipios produtores dos
polos nordeste e oeste, com médias de temperatura SIL, 26., 2004, Rlbelrao Preto, SP. Ata.... Londrina:
maxima e minlma em torno de 32 e 22 °C, respecti- Embrapa Soja/Fundacao Meridional, 2004. p. 61vamente, e preclpltacao anual de 1800 a 2000 mm, 66. (Embrapa Soja. Documentos, 238).

dutividade média de 45 sacas/ha. Produtores de
Belterra (polo oeste) também registraram produtividade dentro da média esperada, com a ocorréncia
da ferrugem asiatica no final do ciclo.

com maiores concentracoes nas épocas de conducao da culturalano agricola), e umidade relativa do
ar em torno 82 % durante todo o ano. Nas safras de
2002/2003 e 2003/2004, alguns fatores contribuiram para a lntenslflcacao da mela em muitas das
lavouras visitadas, como o adensamento nos plantios decorrente da utlllzacao de sementes de baixa
qualidade, levando o produtor a semear cerca de 16
a 20 sementes por metro linear, além da adocao do
espaoamento de 40 cm entre plantas, situa cao que
promoveu favorecimento na ocorréncia e dlspersao
da mela.

Por outro lado, na safra de 2004/2005, em
Paragominas, a incldéncla de mela fol muito baixa

nas lavouras visitadas e em parcelas para fins experimentais de controle quimico, quando comparada
com os anos anteriores. lsso ocorreu em funcao de

GAZZONI, D. L.; YORINORI, J. T. Manual de identiflcacao de pragas e doencas da soja. Brasilia:
Embrapa-SPI, 1995. 28p. (Manuals de ldentlflcacao
de Pragas e Doencas, 1).
MEYER, M. C. Acompanhamento da lncldéncla de
doencas da soja na regiao norte do cerrado brasileiro — safra 1997/98. In: REUNIAO DE PESQUISA
DE SOJA DA REGIAO CENTRAL DO BRASIL, 20.,
1998, Londrina, PR. Ata e resumos.... Londrina:
Embrapa-CNPSO, 1998. p. 248-249. (Embrapa-

CNPSo. Documentos, 121).
SILVA, A. de B.; BATISTA, T. F. C.; EL-HUSNY, J.
C. lnsetos noclvos a soja no municipio de
Paragominas, PA. Belém: Embrapa Amazonia Oriental, 2001. 16p. (Embrapa Amazonla Oriental. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 02).
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D76. Perdas em soja causadas pelo nematoide de cisto avaliadas
pela comparacao de rendimentos entre
cultivares resistentes e suscetiveis
GARCIA, A.; SILVA, J.F.V.; DIAS, W.P;. LONIEN, G.; LOPES, l.O.N.. Embrapa Soja, C.P. 231, 86001-

970, Londrina, PR; garcia@cnpso.embrapa.br
Uma das dificuldades no manejo do nematoide
de cisto da soja (NCS), Heterodera glycines, é prever os danos que podem ocorrer em funcao da populacao do paraslta no solo, determinada previamente. Estudos realizados no Brasil tem mostrado que o
nivel populacional critlco situa-se entre 1 e 5 clstosl
100 mL de solo (ASMUS e ANDRADE, 1999 ;
GARCIA e SILVA, 1996). No entando, muitos produtores alegam obter boa produtividade em areas
com populacoes nesses niveis ou até superiores,
mesmo utilizando cultivares de soja suscetiveis.
Os objetivos deste trabalho foram: a) conhecer
o efeito do NCS, nos niveis populacionais que ocorrem nas areas infestadas dos estados do Parana (PR),
Sao Paulo (SP) e Rio Grande do Sul (RS), na produtividade da soja; b) estimar a contrlbulcao da utilizacao de cultivares resistentes, naquelas condiooes; e
cl obter dados que contrlbuam para convencer os
produtores a adotarem medidas de controle do NCS
nas areas infestadas.
Comparou-se a produtividade média de graos
de cinco cultivares de soja suscetiveis com a produ-

tividade média de cinco cultivares resistentes, em
diversos ambientes. Foram conduzidos cinco experimentos em 2001/O2, sete em 2002/03 (dois em
areas nao infestadas), nove em 2003/04 (trés em
areas nao infestadas) e oito em 2004/05 (trés em
areas nao infestadas), nos estados de SP, PR e RS.
Os experimentos conduzidos em areas nao infestadas tiveram a finalidade de verificar o comportamento
dos dois grupos de cultivares, quanto ao seu rendimento na auséncia do nematoide. As cultivares suscetiveis utilizadas foram CD 201, CD 202, Embrapa
48, BRS 133 e BRS 156, no PR e em SP, e IAS 5,
CD 201, BRS 137, BRS 153 e BRS 154, no RS.
Como materiais resistentes foram utilizadas as cultivares BRS 231 e BRSMG Preclosa e as Iinhagens
JCBR-97290, BR96-25917, BR97-20145. Em 2003/
04, no RS, a linhagem BR97-20145 fol substltuida

pela cultivar BRS lnvernada. Em 2004/05, no PR e
SP, as Iinhagens BR97-20145 e BR96-25917 e a

cultivar CD 202 foram substituidas pelas cultivares
BRS lnvernada, BRS 262 e BRS 232, respectiva-

mente.
O delineamento experimental fol o de blocos
casualisados, com 10 tratamentos e quatro repeti-

coes. Cada parcela foi constituida de quatro fileiras
de plantas, com espacamento variando, entre os locals, de 40 cm a 47 cm. As areas foram selecionadas
em funcao da uniformidade na dlstrlbuicao espacial
do nematoide, optando-se por locals com diferentes
niveis populacionais.
Avallaram-se a produtividade dos genotipos e
as populacoes inicial e final de cistos e ovos do NCSl
100 cm“ de solo, em amostras de solo compostas
de 10 subamostras.
Em nenhum dos experimentos foram observados nas plantas sintomas aparentes de danos pelo
NCS.
Em todos os experimentos conduzidos nas areas lnfestadas, nos quatro anos, 0 rendimento médio
das cultivares resistentes foi superior ao das cultivares suscetiveis. Os contrastes dos rendimentos
médios dos dois grupos de cultivares, por local e
ano, foram significativos, pelo teste F, em 81,2 %
das situacoes, com niveis de signlflcancla variando
de 1 (na maioria dos casos) a 6,7 %. Para efeito de
apresentacao, foram calculadas as médias do nt'lmero de cistos e de ovos e do rendimento, por ano,
para os dois grupos de cultivares (Tabela 1).
A diferenca média anual de rendimento, em favor das cultivares resistentes, foi de 442 kg/ha (16,8
%), em 2001/O2, de 395 kg/ha (13,3 %), em 2002/
03, de 303 kg/ha (13,4 %), em 2003/04, e de 265
kg/ha (11,1 %), em 2004/05. Provavelmente, as
ocorrénclas de acentuada deflciéncla hidrica e de
"ferrugem aslatlca", verificadas nos dois oltlmos
anos, tenham sido a causa da reducao no rendimento, nesses anos, afetando os dois grupos de cultivares e "mascarando" os resultados.
Nos experimentos conduzidos nas areas nao lnfestadas as cultivares suscetiveis foram tao produtivas quanto as resistentes, valldando o efeito positivo das cultivares resistentes nas areas infestadas.
Os resultados mostraram que o NCS esta reduzindo a produtividade da soja nos trés estados e que
cultivares resistentes podem representar significativa contrlbulcao para reducao das perdas. Lavouras
infestadas pelo NCS podem estar apresentando reducao significativa na produtividade de lavouras lnfestadas em que se utiliza cultivares suscetiveis,
mesmo que aparentemente sadias.
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TABELA 1. Contrastes entre produtividade-média de cinco cultivares de soja resistentes e de cinco
suscetiveis ao nematoide de cisto, em diversos locals, com diferentes populagoes (cistos
e ovos), em quatro anos. Embrapa Soja/COTRIELICOTREFAL. 2005.
Ano
agricola

N° de 7

Cistos*

Ovos* Z Cult. suscetiveis Cult. resistentes

Kg/ha

locals

Kg/ha

%

-18,8

Areas infestadas
2001/02
2002/03
2003/04
2004/O5

O)O§UIU'l

2002/03
2003/04
2004/05

2
8
8

8,3
16,2
4,1

Dlferenca

Kg/ha

737

2186

2628

$442

1480
2333
1206

2602
1957
1935

2997
2260
2176

-895 - 18,2
-808 -18,4
-241 -11,1

Areas nao infestadas
3830

3767

63

1,7

2179
2403

2165
2309

- 14
94

- 0,6
4,1

* Clstosf aparentemente viaveis e ovos, em 100 cm“ de solo.
** Dado estimado.

Referanclas
ASMUS, G.L.; ANDRADE, P.J. M. Niveis de danos.
In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEMATOLOGIA. 0
nematoide de cisto da soja: a experiencla brasileira.
Jabotlcabal: Artslgner, 1999. p. 71-81.

GARCIA, A.; SILVA, J.F.V. Determlnacao do nivel
populacional de dano economlco para Heterodera
glycines na cultura da soja. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 29, 1996, Campo
Grande. Resumos... Brasilia: Fitopatologia Brasileira: SBF, 1996.V.2. p.420.
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D77. Reacao de genotipos de soja ao oidio (Erysiphe diffusa) em
plantio safrinha e convencional na regiao de Jabotlcabal-SP
GONCALVES, E.C.P."2; DI MAURO, A.O.I; CENTURION, M.A.P.C.I; OLIVEIRA, A.P.G.I; BARBARO, l.M.I".
I‘IFaculdade de Cléncias Agrarlas e Veterlnarlas/UNESP. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, sl
n°, 14884-900. Departamento de Producao Vegetal, Jabotlcabal, SP; I2’ APTA Regional Alta Mogiana,
Collna, SP

O oidio da soja é uma das doencas mais antigas
dessa leguminosa. Ede dlstribuicao mundial, estando presente em todos os paises produtores de soja.
Essa doenca fol observada inicialmente em plantios
de soja em casa de vegetacao e tem sido caracterizada por permanecer associada com a cultura durante muitos anos, podendo causar ou nao danos economicos conslderaveis. No Brasil, na safra 1996/97,
ocorreu uma severa lncldéncia da doenca em varios
cultivares, atingindo todas as regioes produtoras,
desde os Cerrados até o Rio Grande do Sul. As perdas
nas lavouras com maior lncidéncla foram estimadas
entre 30 a 40% da producao (EMBRAPA, 1998).
O sintoma mais tiplco do oidio é a presenca de
uma fina camada de mlcélio e esporos (conidlosl
pulverulentos, de cor branca, ou castanho
acinzentada,cobrindo desde uma pequena area, até
toda a parte aérea da planta, sendo menos freqtlente nas vagens. Esta cobertura, sob condlcao de lnfeccao severa, impede a fotossintese, provocando
seca e queda prematura das folhas. Os prejuizos
serao tanto maiores, quanto mais cedo ocorrer a
infeccao (Yorinori, 1997). O objetivo deste trabalho
fol comparar o desenvolvimento da doenca em diferentes épocas de cultivo da soja (plantio safrinha e
convencional).
Foram testados, 25 genotipos de soja, pertencentes ao programa de melhoramento genético do
Departamento de Producao Vegetal — UNESP —
Jabotlcabal. Os experimentos foram realizados na
area experimental da fazenda de ensino e pesquisa
da Universidade, sendo que o primeiro plantio fol
realizado em abril de 2003 e o segundo em outubro
de 2003.
O delineamento utilizado fol em blocos ao acaso com 3 repetlcoes, sendo cada parcela constltuida por 2 linhas de 4m de comprimento. Entre as
parcelas foi semeada uma linha da cultivar FT-EstreIa que é altamente suscetivel para garantir que a
lnfeccao ocorresse naturalmente. A avallacao das
plantas fol feita no estadio de desenvolvimento R4
(Fehr & Caviness, 1977). Essa avallacao fol realizada de acordo com escala de notas proposta por
Yorinori (1997), onde: O = folha sem sintomas, 1
= tracos a 10% de area foliar infectada (AFI), 2 =
11 a25%deAFl,3 = 26a50% deAFl,4 = 50

a 75% de AFI, 5 = mais de 75% de AFI. Apos as
avallacoes, atrlbulu-se a cada genotipo as reacoes
correspondentes, também seguindo-se a classificacao proposta por Yorinori (1997, Oldlosja.doc.13p.),
em que notas de 0 a 2,0 correspondem a reacao de
resisténcia (R); 2,1 a 3,0 de moderada resistencia
(MR); 3,1 a 4,0 de suscetibilidade (S); e 4,1 a 5,0
de alta suscetibilidade (AS).
Os niveis de lnfeccao e a reacao dos genotipos
testados ao oidio estao apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Nivel de lnfeccao e reacao de r
eslsténcia de genotipos de soja ao oidio na

regiao de Jabotlcabal —SP.

Codlgo
Genotlpos

Rs"
l=.cI"
Oidlo” l\l.l.“’ Oidlo‘? l\lIl"'

JB95 - 50021-1
JB95 - 50021-2
, JB94 - 0418-1

4.87
4.87
4,87

‘ /-\.s. I 0.00
I A.S 1,00
A.S
0,00

JB94 — 0413-2
JB94 — 0306-1
_ JB94 — 0306-2
_JB9_5—@027-L
JB95 — 50027-2

4,67
4,67
5,00
4.67
5.00

A.S
A.S
A.S
_ A.S

, JB95—10037 I 4.00
JB94—O310-1 I 4,00 I
I JB94 10310-2
JB95 — 10031-1
JB95— 10031-2 _

A.S
S

SI

I JB95 - 90023-2

4.00
5.00
5.00
5,00
'
5,00

S
A.S
A.S
A.S
A.S

JB94 — 0201
JB94—021O

5.00
4.33

JB95 — 130025 ‘
.@95 — 100029 _
I JB93 — 54323

5,00
5.00
5,00

A.S
A.S
A.S
A.S
A.S
A.S
A.S
S

‘JB95 - 90028-1

0,00
1,33
2.00
0.00
2,00
1,00
0.00
0,00
1,67
1,67

2-0Q
1,33

A.S l 0,00
‘JB95-40021 ,' 4,87
, JB95—10035
5.00” ”' A.S 1,33
JB95-40026 I
“JB95-200287 ‘

4.87
5.00

9' JB95—10038 I 4,00 7

0,00
0,33
1,00
1,00
1_,_00
1,33
1,00
0,00

Vencedora
4,00
S
0,33
Conquista
p 4,00
S
0,33
FT-Estrela
5,00 , A.S
4,00
TI Plantio Safrinha; 2’ Plantio Convencional;

,

I
T3030
JU
II
JU
I1
IJIU
I
FU
7U
73
1'1
IU
II
II
23
JD
2]
I3
30
I1
JU
JU
II

I

UJFU

3' Notas de acordo com escala proposta por
Yorinori (1997);4'Rea<;ao de acordo com escala de

notas proposta por Yorinori (1997): R = Reslstente;
MR = Moderadamente resistente; S = Suscetivel e
AS = Altamente Suscetivel.

,
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Os resultados obtidos evidenciaram que os
genotipos JB94 0310-1, JB94 0310-2, JB95 10037,
JB95 10038, bem como as cultivares utilizadas como
padrao MGBRl46 - Conquista e BRSMG-68(Vencedora) apresentaram reacao de reslsténcla a doenca
em plantio safrinha, sendo que os demais genotipos
e a cultivar FT- Estrela (padrao de suscetibilidade)
se comportaram como altamente suscetiveis a doenca.
Ja no plantio convencional, todos os genotipos
testados apresentaram reacao de resistencia ao oidio,
somente a cultivar FT-Estrela apresentou reacao de
suscetibilidade a doenca. A selecao e, lndicacao de
novos cultivares de soja nao deve ser feita, com
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base no experimento do plantio safrinha, onde a baixa
umidade relativa do ar etemperaturas amenas, sao
altamente favoraveis ao desenvolvimento do oidio.

Referéncias bibliograficas
EMBRAPA. Centro Nacional de pesquisa de Soja.
Recomendacoes técnicas para a cultura da soja na
regiao central do Brasil — 1998/99. Londrina, 1998,
182 p. (Documentos, 120), 1998.
YORINORI, J.T. 1997a. Oidlo da So'|a. Londrina:
EMBRAPA-CNPSo, 1997a. 5p. (EMBRAPA-CNPSo.
Comunicado Técnico, 59).
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D78. Reacao de genotipos de soja a ferrugem asiatica
(Phakopsora pachyrhizi) em diferentes épocas de semeadura
na regiao de Colina- SP
GONCALVES, E.C.P.I'2; DI MAURO, A.O.‘; CENTURION, M.A.P.C.'; BARBARO, |.M."2; BENESI, J.F.C.2;
DA SILVA, J.A.A.2. IIIFacuIdade de Ciencias Agrarlas e VeterinariaslUNESP. Via de Acesso Prof. Paulo
Donato Castellane, s/n°, 14884-900. Departamento de Producao Vegetal, Jabotlcabal, SP; IZI APTA Regional Alta Moglana, Collna, SP

A ferrugem asiatica da soja esta entre as doencas mais destrutivas da cultura, princlpalmente devido a sua agressividade e rapida dlssemlnacao. E
causada pelo fungo Pakopsora pachyrhizi Sidow &
P. Sydow, provocando danos significativos na producao em diversas regloes do mundo. Na safra de
2001 foi constatada pela primeira vez no Brasil
(YORINORI, 2002), onde em sltuacoes mais criticas, foram constatadas reducoes de 70% na produtividade (YORINORI, 2002). Segundo YORINORI et
al. (2003), a safra de soja de 2002/03 foi muito
prejudicada pela ferrugem que causou reducao de
rendimento, ocasionando perdas estimadas em 2,5
mllhoes de toneladas e danos variaveis entre 30 e
75%, atingindo severamente as lavouras do Oeste
da Bahia, Mato Grosso e Goias, onde nao havia ocorrldo na safra anterior.
A doenca é favoreclda por chuvas bem distribuidas e longos periodos de molhamento, sendo que
temperaturas variando de 18 a 28 °C sao consideradas otlmas para o desenvolvimento da doenca e causam perdas na produtividade que variam de 10 a 80%.
A dlsseminacao da ferrugem é feita princlpalmente
através da dispersao dos uredosporos pelo vento.
Para reduzir o risco de danos, sugere-se o uso
de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no lniclo da época recomendada para evitar a maior carga
de esporos do fungo que ira iniciar a multlpllcacao
nas primeiras semanas.
O objetivo do presente trabalho fol de verificar
os niveis de lnfeccao da ferrugem asiatica em
genotipos de soja em diferentes épocas de plantio.
Os experimentos foram conduzidos no Polo Regional de Desenvolvimento Tecnologico Alta Moglana
— CoIlnalSP. Foram testados 25 genotipos de soja,
pertencentes ao programa de melhoramento genético do Departamento de Producao Vegetal e trés
cultivares, utilizadas como padrao: FT - Estrela, MG/
BR 46 - (Conquista) e BRS/MG 68 (Vencedora). O
preparo do solo fol realizado de forma convencional

e antes da oltima gradagem efetuou-se a apllcacao
de herbicida para controle das plantas daninhas.
As semeaduras foram realizadas, manualmente, diretamente nos sulcos de semeadura previamente
adubados, sendo a primeira em outubro e a segunda

em dezembro de 2003. Apos a lnstalacao dos experimentos, pratlcas culturais rotinelras foram feitas
como caplnas e pulverlzacoes para controle de pragas, princlpalmente lagartas e percevejos. O delineamento utilizado fol o em blocos ao acaso com trés
repetlcoes. Foram realizadas duas avallacoes do nivel de lnfeccao da ferrugem asiatica, a primeira nos
estadios R4/R5 e a segunda nos estadios R6lR7, utilizando-se escala de notas de 0 a 5, proposta por
YORINORI (1997), onde: 0 = folha sem sintomas,
1 = tracos a 10% de area foliar infectada (AFl), 2
= 11 a25%deAFl,3 = 26a50%deAFl,4 = 50
a 75% de AFI, 5 = mais de 75% de AFI. Avaliou-se
também o tipo de lesao de cada linhagem (TAN ou
RB) e a porcentagem de desfolha das plantas através de escala de notas de 0 a 5, onde 0 corresponde
a auséncla de desfolha; 1, de tracos a 10% de
desfolha; 2, de 11 a 25% de desfolha; 3, de 26 a
50% de desfolha; de 4, 51 a 75% de desfolha, e, 5,
acima de 75% de desfolha.
Os resultados apresentados na Tabela 1 evidenciaram que os genotipos testados apresentaram de
médios e altos niveis de lnfeccao de ferrugem asiatica, com conseqilente médios e altos niveis de desfolha
desde a primeira avallacao. Esses niveis aumentaram
comparando-se a primeira e a segunda avallacao, pols
na segunda avallacao as notas atribuidas Ievaram a
mais de 75% da area foliar infectada. As lesoes observadas em todas as Iinhagens foram do tipo TAN
que, caracterizam-se por possuir coloracao, castanhoclaro, com abundante esporulacao.
Os resultados indicados na Tabela 2 mostraram
que os genotipos testados apresentaram altos niveis de lnfecoao de ferrugem asiatica, e conseqiientes altos niveis de desfolha desde a primeira avaliacao. Esses niveis aumentaram comparando-se a primeira e a segunda avaliacao. As lesoes observadas
em todas as Iinhagens foram do tipo TAN que, caracterizam-se por apresentar coloracao, castanhoclaro, com abundante esporulacao.
Comparando-se os resultados dos dois experimentos concluimos que o que fol semeado em outubro (semeadura antecipada), embora tenha tido médios e altos niveis de lnfeccao da doenca, no geral,
apresentou nas avallacoes notas mais baixas e me-
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Tabela 1.NiveI de lnfeccao da ferrugem asiatica,
tipo de Iesao (TAN ou RB) e desfolha, obtidos
em genotipos de soja semeados em outubro
de 2003 -Collna /SP.

G1

I

TU’ Io?” NI? ‘TU’

3.67 I TAN
TAN
3.56 TAN
(.0
4,45 TAN
-P4,89 I TAN
U1
4,33 TAN
,7 O3
3,34 TAN
\l
3,56 TAN
Q
I 9
.10
._ 3,67 TAN
3,67 I TAN
8.58 TAN
_11
8.87 TAN
12
3,56 TAN
18
4,00 TAN
14
4.56 _ TAN
I15
4,56 TANT
18
4,00 TAN
17
I18” 4,58 TAN
_19
3,56 TAN
20
3.33 TAN
21
_3,56 TAN
22
4,67 TAN
23
, 3,89 TAN
24
4,56 TAN
25
II. 4,45 _ TAN
26
I 4,00 TAN
27
3,67 TAN
A

l\)

Tabela 2.NiveI de infeccao da ferrugem asiatica,
tipo de lesao (TAN ou RB) e desfolha, obtidos
em genotipos de soja semeados em dezembro
de 2003 -Collna /SP

Primeira Avallagao _ Se unda Avaliagao

NI"

4,00

TAN
3,89 I 5,0
4,00 I 5,0
TAN
TTAN
3,45 5.0
I TAN
3,56 5,0
TAN
4,78 5,0
TAN
4,67 5,0
TAN
3,56 5.0
_ TAN
4,00 5,0
4.33 5,0__ TAN
TAN
3,67_ 5,0
TAN
3.61 5,0
I TAN
4,45 5,0
I TAN
3,67 55,0
TAN
4,56 5,0
4,67 5,0
TAN
4,78 5,0___ _TAN
TAN
4.33 5,0
4.45I 5,0 TAN
TAN
4,00 5,0
TAN
3,67 5,0
4,45 5.0
TAN
TAN
4,67 5,0
4,88 5,-0 _TAN
4,23 5,0
TAN
TAN
4,33 5,0
8,58 5,0 TAN
TAN
3,89 5,0

DF

G

5.0
5,0

l\)

5.9

(.0

1/‘

4,44 TAN

-l>
U1
O’)
\|
OJ

_9
10
11

5-0
5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
_5,0
5.0
_5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
5,0

I

L2
18
_14

I

I15

I

I16

17
18

I19

.
I

5-0

88 TAN 4,88 5,0 TAN 5.0
_
I 28_ I__4,__
_“Genotlpos;‘iNl = Nivel de infecgao de acordo com
escala de notas proposta por Yorinori (1997)
3/Tlpo de lesao = TAN ou RB;4'Notas atribuidas a

120

221

22
23
'24
25
26
27

Prlmeira Avali8§5!9
T L J7
DF-Tl

NI”

4,78 TAN
4,78 TAN

_\

5,0
5,0
5.0
5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
5,0
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_,

_4,56 TAN
4,67 TAN
4,89 TAN
4,56 TAN
4,56 TAN
4,33 TAN
4,22 TAN
4,22 TAN
4.22 TAN
4,67 _TAN
4,67 TAN
4,83 TAN
4,83 TAN
4,67 TAN
4,33 TAN
4,67 TAN
4,50_,_ TAN
4-61 I TAN
.583 TAN
4,33 TAN
4,33 TAN
4,00 TAN
3,33 TAN
3,67 TAN
4,87 TAN

5,0
5,0

5-Q
5,0
5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5.0
5,0

,5-0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5-,0

Sezgunda Avaliagap
.9
NI
TL
DF '
5.0

I TAN

5,0
5.0
5.0
5,0

TAN

5,0
5,0

.5-0

ITAN P

5,0
5,0
5,0

ITAN I 5,0

TITNW 5,0

TAN 5.0
TAN_ 5,0
TAN 5,0

5.0
5,0

TAN P 25-0
TAN 5,0

§-9

TAN
TAN
TAN
TAN
TAN

5.0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ZTANHI
CTAN

TAN
_TAN
. TAN

TAN
TAN
TAN
TAN
TAN
TAN

5,0
2,0
5.0

é-9
5.0
5.0
5,0
5.0
5.0
5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

T»_°l‘I , _5.0

5,0
_“Genotlpos;"INl = NI 9eld Bll'l’C(}0
' fe 8 d eaco rdocom
N
28

I TAN I

escala de notas proposta por Yorinori (1997); Tlpo de

lesao = TAN ou Ra;“INptaa atribuidas a desfolha

desfolha.

nor porcentagem de desfolha. Portanto, a recomendacao de semeadura antecipada e a utllizacao de
cultlvares precoces devem ser utilizadas para amenizar perdas na produtividade e evitar a maior carga
de esporos do fungo.

YORINORI, J.T. Ferrugem asiatica da soj_
(Phakopsora pachyrhiz/): ocorréncia no Brasil e estratégias de maneio. ll Encontro brasileiro sobre do
encas da cultura da soja. 20 e 21 de agosto de 2002
Aldela Norte Editora p. 47-54.
YORINORI, J. T. Ferrugem da soja. Uma doenca que
assusta, mas pode ser manejada. Atualldades Agri-
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D79. Reacao de genotipos de soja a Fusarium solani f. sp. glycines
em folhas destacadas cultivadas a 22°C
FRANCO, H.B.J.I'2; CENTURION, M.A.P.C.‘. IIIFacuIdade de Cléncias Agrarlas e Veterinarlas — UNESP —
Jabotlcabal, SP, Av. de acesso Paulo Donato Castellane, sln, CEP 14 884-900, hbj_franco@hotmall.com.br;
I2I Bolslsta da Fapesp.

A cultura da folha destacada, definida como a
manutencao de folhas vlvas por um certo periodo
apos ter sido destacada da planta mae (YARWOOD,
1946; TUITE, 1969) é uma técnica que apresenta
vantagens quanto a economia de espaco, de material vegetal e de inoculo; facllldade de controle e manlpulacao de fatores ambientais; reducao na contaminacao; uniformidade experimental; facllldade e
exatidao nas observacoes, uma vez que, se pode
examinar o material sob microscopic sem prejudicar
a cultura; elimlnacao quanto a necessidade de luz
quando 0 cultivo é feito em solucao de sacarose;
crescimento exuberante de alguns parasitas obrigatorlos como ferrugens e oidlos (YARWOOD, 1946;
HOOKER & YARWOOD, 1966; TUITE, 1969;
HENESSY & SACKSTON, 1970; MIGNUCCI, 1978).
O presente trabalho tem como objetivo estudar
a lnoculaoao em folhas destacadas de soja, visando
a caracterizacao de reacoes de resisténcla de cultivares de soja a F. so/anif. sp. glycines. Utilizou-se 0
método do palito-de-dente para inoculacao das folhas destacadas, pois fol este método que caracterizou a maior suscetibilidade da cultivar FT-Estrela nos

de notas de 0 a 5 proposta por Yorinori (1997) para
avallacao de doencas foliares, em que: 0 = sem
sintomas; 1 = tracos a 10% de area foliar infectada
(AFI); 2 = 11 a 25% AFI; 3 = 26 a 50% de AFI; 4
= 51 a 75% AFI; 5 = 76 a 100% AFI.
Os resultados foram submetidos a analises de
variancla pelo teste F, e a comparacao de médias fol
efetuada através do teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Na Tabela 1 estao apresentados os resultados
do nivel de infeccao da sindrome da morte sublta
obtidos em folhas destacadas de genotipos de soja
cultivados no verao, e acondicionadas em camara
de germinacao a 22°C. Para os resultados da tercei-

Tabela 1. Nivel de infeccaom da sindrome da
morte slllblta (Fusarium solani f. sp.

glycines)
obtidos
em
folhas
destacadas de genotipos de soja
____ _

cultivados
no
inverno,
e
acondicionadas
em camara de
_ germlnagaoa 22°C._
_

Genotipos

JB-940201

1° Av.
2,10AB
1,458
2,08A8
1,408
1,858
3,05A
2,35AB
2,15AB
2,4OAB
1,558

2" Av.
2,75AB
2,60AB
2,63AB
1,758
2,65AB
3,20A
2,80AB
2,75AB
8,20A
2,30AB

ConquistaTI4I

0,00C

0,00C

FT-Estrela TI“I

o,00c

0.000

3,50A
3,35A
3,65A
2,90A
0,00B
0,00B

CV (%)

44,00

36,76

32,16

TESTE F

15,08“

18,38“

22.56”

ensaios anteriormente realizados. Foram testados oito

genotipos pertencentes ao programa de melhoramento da FCAV/UNESP/Jabotlcabal: JB 940201, JB
940306-1, JB 940310-1, JB 940310-2, JB 9404131, JB 9540026, JB 9550027-2, JB 940210 e duas
variedades MG/BR 46 (Conquista) e FT-Estrela, como
padroes de reslsténcla e suscetibilidade a sindrome
da morte soblta, respectivamente.
As folhas destacadas obtidas de plantas cultivadas em casa de vegetacao foram preparadas de
acordo com o método descrito por Centurion & Kimatl
(1994). Em seguida foram incubadas em camara de
germinacao com temperatura ajustada para 28°C e
fotoperiodo de 12 horas.
Apos o enraizamento das folhas destacadas (cerca de 20 dias apos o preparo), efetuou-se a
lnoculacao introduzindo-se um palito-de-dente colonlzado pelo patogeno no peciolo da folha.
Apos a inoculacao, as folhas foram mantidas em
temperatura de 22°C e fotoperiodo de 12 horas.
O delineamento utilizado foi o inteiramente
casualizado com 10 repetlcoes.
Realizaram-se avallacoes semanais do nivel de

infeccao, num total de trés, empregando-se escala

Médiasm

FT-Estrela
Conquista
JB-9550027-22
JB-940310-1
JB-9540026
JB-940310-2
JB-940413-1
JB-940306-1
JB-940210

3° AV.
3,10A
3,20A
3,31A
2,40A
3,30A
3,45A

_mNivel de lnfeccao avaliado através de escala de
notas de 0 a 5, sendo que : 0 = sem sintomas; 1 =
tracos a 10% de area foliar infectada (AFI); 2 = 11 a
25% AFI; 3 = 26 a 50% de AFI; 4 = 51 a 75% AFI; 5 =
76 a 100% AFI.
I2)Mé-dia de 10 repetigoes.
I3IMédi,as seguidas da mesma Ietra na coluna nao
diferem significativamente entre sl pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
I4)Testemunhas.
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ra avallacao nao se constataram diferenoas estatisticas significativas entre os genotipos e cultivares
avaliados. Estes diferiram apenas das testemunhas.
O alto nivel de infeccao observado em todos os
genotipos testados, incluindo a cultivar Conquista,
classlflcada como resistente a doenca, pode ter ocorrido em funcao da temperatura (22°C) ser favoravel
a ocorréncia da doenca. Roy et al. (1997) relatou
que temperaturas amenas sao favoraveis a ocorréncia da doenca. Além dlsso o método do palito-dedente no geral, caracteriza as reacoes dos genotipos,
porém nem sempre caracterlzou a maior reslsténcia
da cultivar MG/BR 46 (Conquista) a sindrome da
morte sliblta em relacao a FT-Estrela, em folhas destacadas (FRANCO, 2004). Este resultado pode estar relacionado ao fato do método ser muito drastico, ou a existéncia de variabilidade patogénlca de F.
so/anif. sp. glycines, que dificultam os estudos desta doenca.
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D80. Reacao de genotipos de soja a Fusarium solani f. sp. glycines
em condlcoes de casa de vegetacao, out/inv — 2004
FRANCO, H.B.J.”; CENTURION, M.A.P.C.I; MOREIRA, L.F.‘. IIIFaculdade de Ciencias Agrarlas e Veterinarlas — UNESP — Jaboticabal, SP, Av. de Acesso Paulo Donato Castellane, sln, CEP 14 84-900,
hbj_franco@hotmall.com.br; IZI Bolslsta da Fapesp.
Com 0 objetivo de testar a reacao de genotipos
de soja a F. so/anif. sp. glycines, na época do inverno, foram semeados oito genotipos pertencentes ao
programa de melhoramento da FCAV/Unesp/
Jabotlcabal e duas cultivares MG/BR 46 (Conquista) e FT-Estrela, padroes de resisténcia e
suscetibilidade a doenoa, respectivamente.
Os genotipos foram cultivados em casa de vegetacao até o estadio V1 (FEHR & CAVINESS, 1977),
ocaslao em que foi efetuada a lnoculacao de /-'. solani
f. sp. glycines através do método do palito-de-dente
colonizado pelo patogeno (YORINORI, 1996 e
KLINGELFUSS, 2001). Apos a inoculacao as plantas
foram mantidas em camara umlda por 48 horas, e
posteriormente, sob nebullzacao por cerca de 34 dias.
lncluiram-se dois tratamentos testemunha, em
que plantas de MG/BR 46 (Conquista) e FT-Estrela
foram inoculadas com palltos-de-dente nao colonizados pelo patogeno.
Foi utilizado o delineamento inteiramente
casualizado com 10 repeticoes, sendo cada parcela
constituida por um vaso contendo cinco plantas.
As avaliacoes foram efetuadas um més apos a
lnoculacao através de trés metodologias: utilizou-se
uma escala de notas baseada no nivel de lnfeccao
que varia de 0 a 5, em que: 0 = planta sem sintomas; 1 = tracos a 10% da planta infectada(Pl); 2
= 11 a25%daPl;3 = 26a50%daPl;4 = 51 a

75% da Pl e 5 = 76 a 100% da PI. Como planta
infectada(Pl) considerou-se aquelas que apresentavam sintomas de folha "carljo”, tiplco da sindrome
da morte soblta. A avallacao também foi efetuada
através da escala de notas baseada na severidade
dos sintomas foliares (SSF) utilizada por Hartman et
al. (1997) e modificada por Fronza (2003), onde
1 =auséncia de sintomas foliares visiveis; 2=leve
desenvolvimento dos sintomas, com clorose em
mosaico, e deformacao ou encarqullhamento dos
foliolos; 3=moderado desenvolvimento dos sintomas, com clorose internerval e necrose na borda
dos foliolos; 4=elevado desevolvlmento dos sintomas, com clorose e necrose internerval (até 50% de
area foliar afetada por necrose); 5 =severo desen-

volvimento dos sintomas, com clorose e necrose
internerval e/ou plantas mortas ou severa restricao
no desenvolvimento das plantas (51 a 100% de area
foliar afetada por necrose). Também realizou-se a

avaliacao da reacao das plantulas através da contagem de plantulas sadias (plantulas sem sintoma ou
com necrose ao redor do palito, mas com desenvolvimento normal), plantulas infectadas PI (plantulas
com necrose ao redor do palito, acompanhada de
clorose, murcha ou necrose de uma ou mais folhas
e com Ieve reduoao do desenvolvimento da parte
aérea) e plantulas mortas PM (plantula morta ou
severamente afetada, com reducao do desenvolvimento, clorose ou necrose entre as nervuras das
folhas superiores). O calculo da porcentagem de
plantulas mortas (%PM) é feito utilizando a seguinte
formula: %PM = (PM + Pll2)100lTP, onde: PM =
nomero de plantulas mortas; Pl = nomero de
plantulas infectadas; TP = total de plantulas inoculadas. A reacao dos genotipos é dlscrlmlnada em
cinco categorias, conforme a porcentagem de
plantulas mortas (%PM), de acordo com 0 seguinte
critério: R = Reslstente: 0% a 25%PM; MR = Moderadamente Reslstente: 26% a 50%PM; MS =
Moderadamente Suscetivel: 51% a 75%PM; S =
Suscetivel: 76%a 90%PM; AS = Altamente Suscetivel: acima de 90%PM. Esta forma de avaliacao
da reacao de plantulas a F. so/anif. sp. glycines foi
baseada na proposta de Yorinori (1996) para avaliacao do cancro da haste.
Aos 34 dias apos a lnoculacao, efetuou-se a
medida de altura das plantas, de comprimento da
lesao externa da haste, de lesao interna da haste,
com auxilio de uma régua graduada.
Os resultados obtidos foram submetidos a analise de variancla pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Observou-se que houve diferencas estatisticas slgniflcatlvas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade entre os genotipos avaliados, para todos os
parametros avaliados.
Os resultados da avallacao do nivel de lnfeccao
evidenciaram que os genotipos JB 9550027-2 e JB
940201 apresentaram os maiores niveis de infeccao. Resultados de severidade dos sintomas foliares
(SSF) da primeira avallacao das plantulas de soja
também apontaram que os genotipos JB 95500272, JB 940201 apresentaram maior nivel de infeccao
quando comparados com MG/BR - 46 (Conquista) e
FT-Estrela. Comparando-se os resultados de nivel
de lnfeccao (NI) e severidade dos sintomas foliares
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(SSF), pode-se observar que, tanto quando se avalla
o NI através da escala de Yorinori (1996), como
quando se avalla a SSF, as tendénclas foram as
mesmas, evidenciando maior suscetibilidade de alguns genotipos (JB 9550027-2 e JB 940201) em
relacao a FT-Estrela e MG/BR 46 (Conquista). Observaram-se baixos niveis de lnfeccao nas cultivares MG/BR - 46 (Conquista) e FT-Estrela, consideradas como padrao de resisténcia e suscetibilidade,
respectivamente, que diferiram estatisticamente dos
genotipos testados. Nos resultados de porcentagem
de plantulas mortas(%PM) e reacao dos genotipos a
F. so/ani f. sp. glycines as maiores médias ocorreram nos genotipos JB 940310-2 e JB 9550027-2
(53%PM). Em ordem decrescente de %PM, seguem
os genotipos: JB 940306-1, JB 940210, MG/BR
46 (Conquista) com reacao de moderada
suscetibilidade. Os demais genotipos apresentaram
50%PM (apresentaram reacao de moderada resisténcia a F. so/ani f. sp. glycines) (Tabela 1)

Tabela 1. Médlasl" de niveis de infeccaolz’ (NI),
severidade dos sintomas foliares I3) (SSF)
e de porcentagem de plantulas mortas
(%PM)(4) da sindrome da morte subita

(Fusarium so/ani f. sp. glycines) obtidos
em genotipos de soja cultivados no
inverno, em
vegetacao.

condicoes
_ _

Genotipos

NI

FT Estrela
Conquista

1 ,84cI°I

1,59BC

1,850

SSF

JB 9550027-2

2,62A

1,55BC
2,54A

JB 940310-1

1,51 BC
2,31AB

1,75B
2,20AB

1,98ABC
1,70BC

2,12AB

JB 9540026
JB 940310-2
JB 940413-1
JB 940306-1
JB 940210
JB 940201

1,90AB
1,92AB
2,26AB

de casa
%PMl'

Reaoaom
50 MR
51 MS
53 MS

Os resultados do comprimento da lesao evidenciaram que o genotipo JB 9550027-2 apresentou
maior externa, diferindo significativamente dos
genotipos JB 940310-1, JB 94 0306-1 e da cultivar FT-Estrela. O genotipo JB 9550027-2 que apresentou um dos maiores niveis de lnfeccao, maior
severidade de sintomas foliares, também apresentou as maiores lesoes externas na haste. O genotipo
JB 940201 apresentou maior lesao interna na haste, nao diferindo significativamente dos genotipos
JB 9540026, JB 940413-1, JB 940210, JB
9550027-2, JB 940306-1 e da cultivar MlBR 46
(Conquista). A cultivar FT-Estrela apresentou uma
das menores lesoes externas e internas, nao diferindo dos genotipos JB 940310-2, JB940310-1.
O genotipo JB 940413-1 apresentou maior altura de plantulas, nao diferindo significativamente
dos genotipos JB 940310-1, JB 9540026, JB
940310-2, JB 940306-1, JB 940210, JB 940201
e da cultivar MG/BR 46(Conquista). A cultivar FTEstrela testemunha apresentou uma das menores
médias de altura de plantulas, nao diferiu significativamente do genotipo JB 9550027-2, das cultivares
FT-Estrela inoculada. (Tabela 2)
Comparando-se aos resultados obtidos no verao por Franco (2004), no inverno, os genotipos no
geral, apresentaram menores niveis de plantas morTabela 2. Médias“) de altura de plantas (cm),
comprimento da Iesao externa
(L.E.), lesao interna (L.l.) (cm) na
haste de plantulas de soja,
inoculadas com Fusarium solani f.
sp. glycines, pelo método do palito-

de-dente, em condicoes de casa de
vegetacao.

50 MR
50 MR
53 MS
50 MR

2,41A

52 MS
52 MS
50 MR

Conquista TI"
FT-Estrela TI’)

0,000
0,000

1,000
1,000

0
0

CV (%)

37,49

26,38

TESTE F

20,61 **

10,40“

1,70BC
1,92ABC
2,62A

de

ml)/lédia de 10 repetlooes.
I2INivel de infecgao avaliado através de escala de notas
cge 0 a 5 (proposta por Yorinori, 1996).
I I Severidade dos sintomas foliares avaliado através
escala de notas de 1 a 5 (proposta por Hartman et al.,
1997 e modiﬁcada por Fronza, 2003).
I )%PM (YORINORI, 1998 ).
I5)MR=Moderadamente resistente; MS=Moderadamente
suscetivel
I6_)Medias_ seguidas da mesma Ietra na coluna nao diferem
slgnlflcatlvamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
ITestemunhas.
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Genotipos
FT Estrela
Conquista
JB 9550027-2
JB 940310-1

JB 9540028
JB 940810-2
JB 940413-1
JB 940306-1
JB 940210
JB 940201
Conquista TI“)

L.E.
1,10BI2’
1,79AB
2,23A
1,48B
1,88AB
1,65AB
1,60AB
1,52B
1,81AB
1,97AB
0,26C

L.I.

Altura

1,56DE
4,99A
5,00A
3,12BCD
4,19ABC
3,00CD
4,39ABC
3,54ABC
4,77AB
5,11A
0,18E

78,86C
89,42AB
77,70C
94,09AB
91 ,78AB
93,71 AB
104,08A
91 ,49AB
95,19AB
94,62AB
85,02BC

-.FTrE§![‘EI9I....-.9I?¢§§__9J§§-.___lI99.9.__
29,55
34,06
11,95

" _ ' cv(%)
TESTE F

19,29“

23,88“

5,64“

_mMédla de 10 repeticoes.
I2)Médias seguidas da mesma Ietra na coluna nao
diferem significativamente entre sl pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade

(3)Testemunhas.

Embrapa Soja. Documentos 257

334

tas, porém os genotipos JB 95 50027-2, JB 94

0310-2, JB 940306-1 e JB 940210, que no verao
se comportaram como moderadamente resistente
(MR), passaram a se comportar como moderadamente suscetiveis (MS), mantendo-se como MR os
genotipos JB 940310-1, JB 9540026, JB 9404131 e JB 940201.
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D81. Reacao de reslsténcla de populacoes F6 de soja ao
cancro-da-haste
BARBARO, l.M.‘I2; CENTURION, M.A.P.C.I; DI MAURO, A.0.‘; DIAVAN, A.C.M.M.‘;_MOURO, M.C.‘;
MOREIRA, L.F.I; CARNEIRO, M.S.‘; GONCALVES, E.C.P.II2. IIlFaculdade de Ciencias Agrarlas e VeterinariaslUNESP. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, slnf’, 14884-900. Departamento de Producao
Vegetal, Jaboticabal, SP; I2’ APTA Regional Alta Moglana, Collna, SP
Cerca de 50 doencas foram constatadas no Brasil
na cultura da soja, constitulndo um dos principals
fatores para o estabelecimento de patamares de produtividade. Dentre as principals, esta o cancro-dahaste causado pelo fungo Diaporthe phaseolorum f.
sp. meridionalis (Morgan-Jones, 1989). As perdas
acumuladas devido a esta doenca no Brasil, no periodo de 1989 a 1996, foram estimadas em mais de
US$ 500 milhoes (Yorinori, 2000). O objetivo do
presente trabalho fol avaliar a reacao de resistencia
de genotipos de soja, pertencentes ao programa de
melhoramento do Departamento de Producao Vegetal da FCAV-UNESP, campus de Jabotlcabal/SP,
geracao F6, ao cancro-da-haste’. O experimento foi
conduzido com a utillzacao de 42 genotipos derivados de cruzamentos blparentais (Tabela 1), sendo
que as geracoes anteriores foram conduzidas pelo
método genealogico de melhoramento e submetidas
na geracao F2, a selecao visando reslsténcla a referida doenca, em condlcoes de casa de vegetacao.
Cada genotipo fol semeado em cinco vasos, mantendo-se seis plantulas/vaso.
Tabela 1.
Relagao dos cruzamentos
avaliados
com
as
respectivas
genealoglas e com fonte de

resistencia ao cancro-da- haste da
soja.
Cruzamentos
JAB00-01
JAB00-02
JAB00-03
JAB00-04
JAB00-05

JAB00-06
JAB00-07

Genealogia
Tracy-M x Parana

T-Cometa x Parana
T-Cometa x Bossier
BR-16 x Parana
AC-8 x FT-Cometa
BR-16 x Ocepar-4
IAC-11 x BR-16

Utilizou-se a cultivar FT-Cristalina, como padrao
de suscetibilidade. Paralelamente a semeadura, o
inoculo do fungo fol preparado em meio de cultura
BDA (batata-dextrose-agar). Para isso um disco do
mlcélio do fungo com aproximadamente 4 mm de
dlametro fol transferido para placas de Petri contendo BDA e as extremidades aflladas de palltos-dedente (aproximadamente 1 cm). As culturas do fun-

go foram incubadas por seis a sete dias, em condicoes ambientes, até que os palltos-de-dente esti-

vessem totalmente colonlzados pelo fungo. Para
inoculacao, os palltos foram introduzidos nas
plantulas no estadio V, (Fehr e Caviness, 1977), a
cerca de 1 cm abaixo dos cotilédones. A seguir as
plantulas foram mantidas em camara umlda por 72
horas através de saco plastico envolvendo cada vaso.
As avallacoes foram feitas aos 14 e 27 dias apos a
inoculacao, utilizando-se o critério proposto por
Yorinori (1996), em que consldera-se o ntimero de
plantulas sadias, infectadas e mortas, com posterior
calculo da porcentagem de plantulas mortas, para
discriminacao da reacao dos genotipos, onde: I Plantula sadla (PS) — sem sintoma, ou com necrose
ao redor do palito, e desenvolvimento normal; ll Plantula infectada (Pl) — plantula com necrose ao
redor do palito, com clorose, murcha ou necrose em
ambas ou em uma das folhas unifoliadas e reducao
do desenvolvimento da parte aérea; Ill -Plantula morta
(PM) — ou severamente afetada, com reducao no
desenvolvimento, clorose ou necrose entre as
nervuras das folhas superiores. Dos 42 genotipos
avaliados 32 foram classlficados como resistentes,
1 como moderadamente resistente, 5 moderadamente suscetiveis, 3 suscetiveis e 1 altamente suscetivel ao cancro-da-haste, conflrmando a viabilidade
do processo seletivo em F2 para obtencao de progenles resistentes (Tabela 2).
Com os resultados obtidos, pode-se concluir que
os genotipos avaliados e classlficados como resistentes podem contlnuar no programa de melhoramento e se apresentarem outros bons atributos agronomicos como elevada produtividade, poderao futuramente tornar-se cultivares ao passo que, os
genotipos classlficados como moderadamente suscetiveis, suscetiveis ou altamente suscetiveis deverao ser descartados, devido a obrlgatorledade de lancamento de cultivares resistentes a referida doenca.
Ja os genotipos classlficados como moderadamente resistentes poderao ser aproveltados desde que
apresentem caracteres de suma importancia.
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pelo

teste

do

pallto.

JabotlcabaI,SP, 2005.
Genotipo
JAB.00-04-1/5A3
JAB.00-05-3/2A1
JAB.00-06-2/2C1
JAB.00-02-5/3D1
JAB.00-O3-8/1 P1
JAB.00-05-8/1 H2
JAB.00-02-26/5F1
JAB.00-05-5/2P4
JAB.00-05-6/1 M3
JAB.00-04-1/5B3
JAB.00-05-8/2H2
JAB.00-02-20/1 A3
JAB.00-05-8/4S2
JAB.00-01-21/3G3
JAB.0O-03-8/2C4
JAB.00-03-8/2C4
JAB.00-03-11/7D1
JAB.00—03-15/2J2
JAB.00-02-3/1 1 L3
JAB.00-04-1/5A4
JAB.00-03-3/1 C3
JAB.00-03-8/2B2
JAB.00-05-11/1A1
JAB.O0-02-31/2T4
JAB.00-06-2/2C4
JAB.00-07-1/2H4
JAB.00-05-13/4J3
JAB.00-03-1 1/1 C1
JAB.00-05-1 1/1 B2
JAB.00-03-11/7D2
JAB.00-05-12/1 E3
JAB.00-03-11/3N4
JAB.00-02-22/2E1
JAB.00-05-6/8M1
JAB.00-03-11/3E3
JAB.00-03-8/3N1
JAB.00-01-21/4M2
JAB.00-05-11/3P3
JAB.00-05-12/1 C2
JAB.00-05-13/4J1
JAB.00-05-3/2D1
JAB.00-05-8/2B1

FT-Cristalina inoculada

FT-Cristalina Testemunha

% PM

70,00
0,00
81,87
0,00
0,00
0,00
7,85
24,19
1,79
78,88
0,00
1,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78,88
0,00
100,00
88,88
0,00
82,50
0,00
88,79
14,52
0,00
0,00
88,87
0,00
22,22
0,00
0,00
71,87
2,88
4,17
9,88
0,00
0,00
0,00
8,57
4,89
91,07
0.00

Reaeae'_

MS
R
S

ﬁxm m §m m§ x mw $x§m m §m m

_ _-

PM = porcentagem de plantulas mortas; ‘F
Escala de avallacao: até 25% de plantulas
mortas = R (resistente); de 26 a 50% de
plantulas mortas = MR (moderadamente

resistente); de 51 a 75% de plantulas mortas
= MS (moderadamente suscetivel); de 76 a
90% de plantulas mortas = S (suscetivel) e >
que 90% de plantulas mortas = AS (altamente
suscetivel).
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D82. Avallacao de fungicidas para o controle da
ferrugem asiatica da soja
ITO, M.A.I'°; CASTRO, J.L. DE2; ITO, M.F.°'°; VITAL; V.M.‘II7. IIIESALO/USP, Cx. P. 9. 13418-900,
Piracicaba, SP, akira@iac.sp.gov.br; IZIDDD/APTA; I°IlAC/APTA; I“IPG-IAC/APTA; I5IBolsista do CNPq (Doutorado); I°IBolsista do CNPq; I7IBolslsta da FAPESP.

A producao brasileira de soja, na safra 2004/
2005 fol superior a 61 mllhoes de toneladas de graos,

em mais de 22 mllhoes de hectares (Conab, 2005).
Até a safra de 2000/2001 as perdas ocasionadas por doencas eram pouco expresslvas, porém,
com a ocorréncia da ferrugem asiatica, causada por
Phakopsora pachyrhizi (H. SIDOW & SYDOW), nas

safras seguintes, as perdas foram significativas.
A primeira constatacao da ferrugem asiatica no
Brasil foi em 1979 (DESLANDES, 1979), porém, esta

doenca passou a causar severos danos somente a
partir de 2001, no Estado do Parana (YORINORI,
2002), dlsseminando-se rapidamente as regloes pro-

Tabela 2. Descgao dos tratamentos.
Tratamento
1. Testemunha

(L ou l2;?c.ha")
-

(mL otl?(gfi(.ea.ha")
~

8. Priori xtra‘

0.8

80,0 + 24,0

5. Eminent
6. Rival
7. Artea
8.Punch
9. Alert
10. Charisma
11. Celeirol
Impact Duo
12. Nativo
13. Rubigan

0,4

50
100

2. Folicur
4. Opus

0,5

0,4

100,0
50

0,5
0,3
0,4
0,6
0,7

24,0 + 75,0
100 + 50
75 + 150
74,69 + 70

0,6

300 + 60

0,5
0,5

50 + 100
60

dutoras de soja.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a efici-

éncia de fungicidas no controle da ferrugem asiatica,
sobre a produtividade e peso de 100 graos de soja.
Foram avaliados diversos fungicidas no contro-

le da ferrugem asiatica da soja (Tabela 1).
Tabela 1. Caracterizacao dos fungicidas.
Produto

Ingrediente Ativo

Comercial
Flusllazole +
Alert
Carbendazim

Ciproconazole +
Artea
Propiconazole
Celeiro/lm Flutriafol + Tiof.
-pact Duo metilico
Flusllazole +
Charisma
Famaxadone
Tetraconazole
Eminent
Tebuconazole
Folicur
Tryfloxystrobin
Nativo
+ Tebuconazole
Opus
Epoxiconazole
Azoxystrobin +
Priori Xtra
Ciproconazole
Flusllazole +
Punch
Carbendazim
Rival
Tebuconazole
Rubigan
Fenarimol

de bico tipo X3, sob pressao de 60 lbs/polz, utilizan-

FormtiWTConc.

Classe

lacao

toxic.
A

mL/L

Os tratos culturais foram os recomendados para
a cultura da soja, aplicados de forma uniforme em
todo o experimento.
As pulverlzacoes foram efetuadas nos estadios
R3 e R5.1, com pulverizador costal de CO2, provido

I25 * 25° definir
80 + 250
I
A
500 + 100
definir

A

do-se 200 litros de calda/ha. As plantas estavam
com cerca de 2% de area foliar afetada pela ferrugem, no momento da primeira pulverlzacao.
A ferrugem foi avaliada atrlbuindo-se a porcentagem de area foliar afetada pela doenoa, segundo
Canterl & Godoy (2003), nas plantas das tres linhas
centrais. Foram realizadas avallacoes nos estadios
R5, R6 e R7 da cultura, pela observacao visual da

108 ' 7 + 100

definir

125
200

lll
lll

100 + 200

Ill

Fol também determinada a porcentagem de

125

I

200 + 80

Ill

desfolha nos tratamentos quando a desfolha na testemunha era superior a 80%.

250 + 125 deﬁnir
200

120

Ill

Ill _

O experimento foi realizado no municipio de
Capao Bonito, SP, na safra 2004/05, com a cultivar
de soja IAC 19. A semeadura foi efetuada em 05/
11/2004 e emergéncla ocorreu em 13/11/2004.
O experimento constltuiu-se de 13 tratamentos
(Tabela 2).
O delineamento experimental fol de blocos ao acaso, com 13 tratamentos e 4 repetlcoes. Cada parcela
fol constituida de 5 linhas de 6m, espacadas de O,5m.

parcela.

A colheita fol realizada manualmente, nas trés
linhas centrais, numa area otil de 5m2 por parcela,
no estadio R9 da cultura. A producao fol extrapolada
para lha e fol também quantificado o peso de 100
graos. Os dados foram analisados pelo teste F a 5%
e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott,
a 5% de probabilidade.

A ferrugem fol controlada em todos os tratamentos, que diferiram da testemunha. No estadio
R5, o fungicida Opus e Rival apresentaram melhor
controle, seguidos de Folicur, Priori Xtra, Eminent,

Artea, Punch, Charisma, Celeiro/Impact Duo e Nativo, que foram iguais entre si, seguidos de Alert e
Rubigan, que diferiram da testemunha (Tabela 3).
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Tabela 3. Efeito de fungicidas, avaliados nos
estadios R5, R6 e R7, sobre a severidade e a
desfolha, causadas pela ferrugem (Phakopsora
pachyrhizi) em soja cultivar IAC 19. Capao
Bonito - SP, 2005.
Tratamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Testemunha
Folicur
Priori Xtra‘
Opus
Eminent
Rival
Artea
Punch
Alert
Charisma
Celeirol
Impact Duo
12. Nativo
1§._BllIQi§§E|"l
C.V. (%)

Dose
Severidade
L p.c. Area foliar afetada (%) De(s,,;0)|ha

/ha
-

0,5
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4
0,6
0,7
0,6
0,5

0.5

R5

R6

R7

°

23,69a*58,13 a 80,00 a 80,008
2,71 c 3,83e43,75d 43,75d
4,310 2,29 e 38,75 e 38,759
1,43d 5,63e51,25c 51,250
2,390 6,98 d 47,50 C 47,500
0,76d 4,18e36,25e 36,256
3,236 3,59e41,25e41,25e
2,810 13,25 d 40,00 e 40,00e
12,20b 38,75 b 57,50 b 57,50b
2,180 9,75d41,25e41,25e
2,840

1,55e 37,50 e 37,50e

5,14 c 6,75 d 35,00 e 35,008
14,490 25,63 0 62,50 b 62,500
20,13 22,20 7.97
4,89:

Para analise os dados foram transformados em arco seno
da raiz de X/100.
‘Médias seguidas por Ietras distintas, na coluna, diferem
entre si (Scott-Knott 5%).

No estadio R6, os tratamentos com Folicur, Priori
Xtra, Opus, Rival, Artea e Celeiro/Impact Duo apre-

sentaram melhor controle, seguidos de Eminent,
Punch, Charisma e Nativo, que foram iguais entre
si, seguidos de Rubigan, seguido de Alert, que diferiu da testemunha (Tabela 3).
No estadio R7, os tratamentos com os fungicidas
Priori Xtra, Rival, Artea, Punch, Charisma, Celeirol
Impact Duo e Nativo apresentaram melhor controle,
seguidos do tratamento com o fungicida Folicur,

Tabela 4. Efeito de fungicidas sobre a
produtividade e peso de 100 graos da soja
cultivar IAC 19. Capao Bonito - SP, 2005.
Tratamentos
1. Testemunha
2. Folicur

8. Priori Xtra’

4. Opus
5. Eminent
6. Rival
7. Artea
8. Punch
9. Alert
10. Charisma
11. Celeirol
|mpactDuo
12. Nativo
13. Rubi_gan__

c.v. (F/1}

Dose Prodl.ltividadl:-:Atlmen Peso100
L P_c_/ha
mgmal
to (%)

0,6
0,7

b
1605,00 c
2365,00 a

£3395 I9}
10,02d
15,64a
393,85 15,588
434,67 15,628
373,85 14,93b
416,67 16,123
357,44 15,06b
294,87 14,82b
229,23 13,120
385,13 14,85b

0,6

2363,25 a

384,77

14,64b

2402,50 a 392,82
1_580.00__c__ 224.10

15,27b

P9 010-I

0,5

487,50 d er
2473 , 25 a 407,33

0,3
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4

2407,50
2606,50
2310,00
2518,75
2230,00
1925,00

8

a
a
a
8

10,04

12,870

3.67

‘Medias seguidas por Ietras distintas, na coluna, diferem
entre si (Scott-Knott 5%).

tos com fungicidas;
- Os fungicidas proporcionaram menor desfolha das
plantas de soja e aumento significativo da produti-

vidade e peso de 100 graos;
- De maneira geral, os fungicidas Folicur, Priori Xtra,
Opus, Eminent, Rival, Artea, Charisma, Celeirol
Impact Duo e Nativo proporcionam bom controle

da ferrugem asiatica da soja e aumento significativo da produtividade;
- Punch, Alert e Rubigan, aplicados curativamente,
apesar de apresentar menor controle da ferrugem,
apresentam aumento significativo da produtividade;

- Os fungicidas avaliados nao foram fitotoxicos a
cultura da soja.

seguido dos tratamentos com Opus e Eminent, se-

guidos de Alert e Rubigan, que diferiram da testemunha (Tabela 3).
Os tratamentos com os fungicidas Priori Xtra,

Referénclas bibliograficas

Rival, Artea, Punch, Charisma, Celeiro/Impact Duo e

CANTERI, M. G.; GODOY, Claudia Vieira. Escala

Nativo proporcionaram menor desfolha, seguidos de
Folicur, seguido de Opus e Eminent, seguidos de Alert
e Rubigan, que diferiram da testemunha (Tabela 3).

dlagramatica para avaliacao da severidade da ferru-

Os fungicidas Folicur, Priori Xtra, Opus e Rival
apresentaram maior peso de 100 graos, seguidos
de Eminent, Artea, Punch, Charisma e Celeiro/Impact
Duo e Nativo, seguidos de Alert e Rubigan, que diferiram da testemunha (Tabela 4).
Todos os fungicidas apresentaram aumento da
produtividade, que variou de 224,10% a 434,67%.
Foram melhores os tratamentos com Folicur, Priori
Xtra, Opus, Eminent, Rival, Artea, Charisma, Celeiro/Impact Duo e Nativo, seguidos de Punch, seguido de Alert e Rubigan, que foram iguais entre si e
diferiram da testemunha (Tabela 4).
Concluiu-se que:
- A ferrugem da soja, causada por Phakopsora
pachyrhizi, foi controlada por todos os tratamen-

gem da soja. Summa Phytopathologica, Botucatu,
v. 29, p. 89-89, 2003.

CONAB. Area, producao e produtividade de soja,
série historica safras 1990/91 a 2004/05. httptll

www.conab.gov.br/downloadlsafra/
_S_o|'aSerleHlst.xls (28 de maio de 2005).

DESLANDES, J.A. Ferrugem da soja e de outras
leguminosas causadas por Phakopsora pachyrhizi no

Estado de Minas Gerais. Fitopatologia Brasileira,
Brasilia, v.4, n.2, p.337-339, 1979.

YORINORI, J.T. Ferrugem asiatica da soja
(Phakopsora pachyrhizi): ocorréncia no Brasil e

estratégias de manejo. In: Encontro brasileiro
sobre doencas da cultura da soja, 2. Anais 20 e
21 de agosto de 2002. Aldela Norte Editora, p.

47-54.
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E01. Potencial produtivo de variedades de soja
frente a ferrugem asiatica
RIBEIRO, A.S.; MOREIRA, J.U.V.; TOLEDO; J.F.F. DE; ARIAS, C.A.A.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231,
CEP 86001-970, Londrina, PR, aliny@cnpso.embrapa.br

O crescimento da producao, da produtividade e
0 aumento da capacidade competitlva da soja brasileira sempre estiveram associados aos avancos clentificos e a disponibilizacao de tecnologias ao setor produtivo. Porém, a pressao de fatores adversos
a producao, esta entre os principals fatores que Iimitam a obtencao continua de altos rendimentos na
producao de graos de soja. Destes, a ferrugem asiatica, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi
Sidow possui grande potencial de dano, pols o periodo necessario ao desenvolvimento de cultivares
tolerantesl resistentes é bastante Iongo (Forcellnl et
al, 2004).
A criacao de cultivares resistentes as doencas
tem constituido uma das maiores contrlbuicoes dos
melhorlstas de plantas, pois é o processo mais eficaz no controle de doencas das plantas quando com-

O objetivo principal deste trabalho é apresentar

o comportamento e a produtividade de seis variedades de soja em contato com a ferrugem asiatica,

que fazem parte de um estudo de heranca de resisténcia da soja a ferrugem asiatica.
O experimento foi executado em Londrina, PR,
no campo experimental da Embrapa Soja, na safra

2004/05 em parcelas de covas com planta onica.
As variedades utilizadas foram FT-2, Embrapa 48,
BRS 154, BRS 184, BRS 214 e BRS 231, com 50
repeticﬁes em dois ensaios. O primeiro ensaio com

aplicacao de fungicida e o segundo ensaio com
inoculacoes de 104 esporos/ml do patogeno da ferrugem nos materials, permitindo que em todas as
plantas houvesse contaminacao.
A avaliacao da ferrugem consistiu em 3 anallses por planta, dando nota de 0-100 com relacao a

parado com outros métodos que envolvem despesas que aumentam 0 custo de producao, como o

taxa de lnfeccao na parte baixa, média e alta apresentada por cada planta. A produtividade fol medida

uso de fungicidas (Bueno et al., 2001 I.
Ha relato de quatro genes maiores para resisténcia a ferrugem ja descritos. Esses genes sao denominados de Rppi a Rpp4 e foram identificados
nas Pl 547875 (L85-2378), gene Rppi, Pl 230970
(G8586), gene Rpp2, G7955 (Ankur), gene Rpp3 e
P1459025 (G10428), gene Rpp4. Porém, um isolado do fungo quebrou a reslsténcia de genotipos de
soja com os genes Rppi e Rpp3.
Esses genes maiores, quando lnseridos em um
genotipo determinam resisténcia vertical, caracterizada por um efeito qualltatlvo.
Um outro tipo de resisténcia, governada por
genes menores, confere resisténcia horizontal nas
plantas e é caracterizada por ser determinada por
varios genes de efeito pequeno, sendo herdados de
forma quantitativa. A caracteristica marcante desse
tipo de resisténcia é a presenca de uma variacao
continua de graus de reslsténcia, lndo desde extrema susceptibilidade até extrema resisténcia. A vantagem deste tipo de reslsténcia é sua habilidade para
controlar um espectro maior de racas em uma populacao patogénica e sua durabilidade. Novas racas do
patogeno mostrariam dificuldade em superar a presenca de alelos para reslsténcia em muitos locos.
Porém, a desvantagem associa-se a dificuldade para
transferi-la de um genotipo para outro (Destro &
Montalvan, 1999).

por planta individual.
Todas as variedades apresentaram susceptibilidade a ferrugem asiatica, e a taxa de aumento da
doenca variou entre os materiais, como demonstra
0 grafico abaixo.
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Grafico 1. Média das 3 avaliacoes de ferrugem.

As variedades apresentaram grande perda de
produtividade com relacao aos padroes. A tabela
seguinte mostra a média do peso por planta de cada
variedade, no primeiro e no segundo ensaio, apresentando também a porcentagem de perda de produtividade com relacao aos materiais que nao estavam em contato com a ferrugem asiatica.
De acordo com os resultados, a variedade que
apresentou uma certa tolerancia a ferrugem asiatica
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TABELA 1. Peso por planta e,porcent-agem de
perda de produtividade.
_ Materials
FT-2
EMB 48
BRS I54
BRS 184
BRS 214
BRS 231

1° ensaio

2“ ensaio

% de perda

24,13
26,91
22,74
30,31
35,25
27,45

3,96
4,79
5,67
7,57
4,92
8,83

83,59
82,20
75,07
75,02
86,04
67,83

1 Embora essas variedades tenham comportamento diferenciado em termos de tolerancia a ferrugem,
no geral elas apresentaram pouca tolerancia a ferrugem da soja. A maior tolerancia da BRS 231 pode
ser devido a presenca de genes menores, o que esta
sendo lnvestlgado.

Referéncias bibliograficas
BUENO, L. C. de S.; MENDES, A. N. G. & CARVALHO, S. P. de. Melhoramento Genético de Plantas Principios e Procedimentos. Lavras: Editora UFLA,
2001. 282p.

DMS 5% =1.46
DMS 1% =1.95

fol a BRS 231, que também teve menor perda de
produtividade com relacao aos outros materials,
porém essa perda foi bastante expresslva, chegando proxlmo aos 68%.
Ja o pior material em relacao a infeccao a ferrugem, foi FT-2, que apresentou as maiores notas
durante a avaliacao. Porém, o material que teve maior
perda de produtividade fol BRS 214, com mais de
86% de reducao.

DESTRO, o. & MONTALVAN, R. (org). Melhoramento Genético de Plantas. Londrina: Editora UEL,
1999.
FORLCELINI, C. A.; REIS, E. M.; GASSEN, F.;
YORINORI, J. T.; HOFFMAN, L.; COSTAMILAN, L.;
SILVA, O. C. da; BALARDIN, R. & CASA, R. T.
Doencas na Cultura da Soja. Passo Fundo: Aldela
Norte Editora, 2004.
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E02. Avallacao de populacoes F5 de soja com vistas a
produtividade de graos
BARBARO, l.M."2; CENTURION, M.A.P.C.‘; DI MAURO, A.O.‘; UNEDA-TREVISOLI, S.H.‘; COSTA, M.M.‘;
MOREIRA, L.F.‘; BARBARO JUNIOR, L.S.3; GONCALVES, E.C.P.I'2. ‘Faculdade de Ciencias Agrarlas e
Veterinarias/UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n°, CEP 14884-900, Depto. de Producao Vegetal, Jaboticabal, SP; ZAPTA Regional Alta Mogiana, Collna, SP; °FacuIdade Dr. Francisco
Maeda, FAFRAM, ltuverava, SP.
A obtencao de genotipos mais produtivos é um
dos objetivos basicos dos programas de melhoramento de espécies cultivadas, conseguido através
da selecao e multiplicacao dos individuos de melhor
desempenho ‘per se'. A estimativa de parametros
genéticos como a herdabilidade deve ser conhecida
para a conducao de um programa de melhoramento,
sendo que muitas decisoes pratlcas sao tomadas em
funcao de sua magnitude (Ramalho et al., 1993).
Objetivou-se estimar a herdabilidade no sentido restrito, com base na regressao pal-filho (h2rF5,F4) e
herdabilidade restrita total (hﬂ), bem como verificar
dentre as populacoes estudadas, aquela mais promissora quanto a possibilidade de ganhos. As populacoes utilizadas para reallzacao deste trabalho foram conduzidas pelo método genealogico e fazem
parte do programa de melhoramento de soja do Departamento de Produoao Vegetal da UNESP/FCAV,
Campus de Jabotlcabal/SP. As seguintes populacoes
foram utilizadas: Tracy- M x Parana; FT-Cometa x
Parana; FT-Cometa x Bossier; BR- 16 x Parana; FTCometa x IAC-8; BR-16 x Ocepar-4 e BR-16 x IAC-

11. Na geracao F4 foi feita selecao simultanea para
os caracteres: altura de planta na maturacao - acima de 50 cm, altura de insercao da primeira vagem
— acima de 10 cm (Bonetti, 1983; Sediyama et al.,
1999), valor agronomlco — nota acima de 3,0 e produtividade de graos (valores acima da média
populacional). A dlstrlbuicao do material experimental no campo foi de familias lntercaladas com testemunhas, devido a pequena quantidade de sementes
disponiveis e o grande ntimero de materiais a serem
avaliados inviabillzando o uso de delineamentos estatisticos com repeticoes. Cada parcela fol constltuida por uma linha, com 5 metros de comprimento
representada por uma familia da populacao em estudo ou cultivar-padrao (testemunha), com
espacamento entrelinhas de 0,5 m e com densidade
média na faixa de 15 a 20 plantas por metro. lniciando e terminando cada populacao foram distribuidos os cultivares-padrao COODETEC- 205 e BRS/
MG 68 (Vencedora), também intercalados a cada
10 linhas experimentais. Para efeito de avaliacao,
foram selecionadas por parcela quatro plantas
fenotlplcamente superiores, avaliando-se os seguin-

tes caracteres por planta: nomero de dias para o
florescimento (NDF), numero de dias para a
maturacao (NDM), altura da planta na maturacao
(APM), altura de insercao da primeira vagem (AlV),
nomero de sementes por planta (NS), numero de
vagens por planta (NV), numero de nos por planta
(NN), ntimero de ramlflcacoes por planta (NR), produtividade de graos (PG), valor agronomlco (VA) e
acamamento (Ac), sendo os caracteres NS e NV
transformados em ,/;, e VA e Ac em ./E. Foram
realizadas analise de varlancia de cada um dos
caracteres de acordo com o seguinte modelo estatistico (Cruz, 2001): Yij = (J. + f, + ei + pi, + 8,,’
onde: Yii = observacao relativa a j-éslma planta, do
i-ésimo tratamento; m = média geral da populacao
(cultivar-padrao ou linha segregante); fl = efeito
genético atribuido a i-ésima familia, sendo fl ~ NlD
/0, o2Gl, com l = 1,2,...., n; Para os cultivares-padrao este efeito é inexistente; ei = efeito ambiental
entre fileiras (de um cultivar-padrao ou de linhas
segregantes), sendo ei ~ NID (0, 026); pi, = efeito
genético atribuido a j-éslma planta da i-ésima familia, sendo pi, ~ NID /0, oz“), com] = 1,2,...., p;
Para os cultivares-padrao este efeito é inexistente;
e 6,, = efeito ambiental entre plantas dentro de fileiras (de um cultivar-padrao ou de linhas segregantes).
Os valores de f,, e,’ e pﬁsao independentes, NID: normal e independentemente distribuido. Através da
decomposlcao das estimativas de variancla genética total, fol possivel estimar as varianclas aditivas
(o2A), e a causada pelos desvlos de dominancia (o2DI.
partlndo-se de que o coeficiente de endogamla (I) na
geracao F5 é igual a 7/8 (Cruz, 2001). Para o calculo
da herdabilidade restrita total (ha), que é aquela do
lndlviduo, desprezando-se a informacao da familia
utilizou-se a seguinte expressao: h2rT = (1 + lnlo2A/
ozmmli onde ozmm = varlancia fenotipica total. Para
a geraoao F4, foram estimados os seguintes
parametros: média (YF4), variancla (o2F4), covarlancla
[Cov (YF4_ YF5)], coeficiente de regressao (b) = Cov
(YF4'YF5)/V(YF4). Desta forma com as informacoes
referentes aos individuos F4e das linhas F5, estimouse a herdabilidade no sentido restrito, com base na
regressao pal-filho, pela expressao: h2rF5/F4 = b/2r
MP5 = b/1 +F4 = b/2F5_ As analises estatisticas fo-
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ram feitas com o auxilio do programa computacional

GENES (Cruz, 2001). Os maiores coeficientes de
herdabilidade no sentido restrito total foram observados nos caracteres (NDF, NDM, APM e NN). Ja
os caracteres NS, NV e PG apresentaram geralmen-

te os menores valores de herdabilidade, mostrandose concordantes com os resultados obtidos por
Johnson et al. (1955), Gilioli et al. (1980) e Reis et

al. (2002). Considerando a h2rF5,F4 as maiores magnitudes (acima de 50%) foram encontradas nos

caracteres NDF na populacao 1; APM nas populacoes 1, 3, 5 e 6 e Ac na populacao 6. Ja os demais
caracteres apresentaram valores de h2'F5,F4abaixo de
50%, sugerlndo que o desempenho médio em relaoao a alguns caracteres para algumas populacoes
nao necessariamente representa a superioridade genética. Estes resultados obtidos para h2rF5,F4 e hzﬂ
indicam que, principalmente, para os caracteres NS,
NV, PG e VA que sao governados por nomero maior
de genes, de natureza mais complexa, e por isso,
sao mais sujeitos a variacao ambiental. Em relacao
a produtividade de graos (PG), um dos componentes mais importantes no processo seletivo, verificase valores de diferentes magnitudes nas sete popuIacoes estudadas, sendo que a populacao FT-Cometa x IAC-8, apresentou maiores valores de h2rF5/F4 e
h2,T, respectivamente, 2,27 e 34,65%, sugerlndo
que seja a mais promissora, se esperada maior proporcao de diferencial de selecao passada a geracao
seguinte. Mauro et al. (1995) observaram que na
parcela experimental de linhas (micas, a estimativa
do coeficiente de herdabilidade para o carater produtividade de graos fol de 2%. Entretanto, Reis et

efetuadas com cuidado. Além dlsso, existe grande
faixa de varlacao nas estimativas de herdabilidade

de um mesmo carater e que pode ser parcialmente
atribuida a amostragem, diferencas populacionais e

as diferencas ambientais (Ramalho et al., 1993).
Desta forma estimativas de herdabilidades obtidas
por diferentes pesquisadores e condlcoes experimentais devem ser comparadas com restricoes pois, a
herdabilidade nao é propriedade do carater, mas também da populacao, das condlcoes ambientais e dos
métodos utilizados na obtencao da mesma.

Referénclas bibliograficas
BONETTI, L.P. Cultivares e seu melhoramento genético. In: VERNETTI, F.J. (Coord.). Soja Genética e
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E03. Avallacao de genotipos de soja no Estado do Para ano agricola 2004
EL-HUSNY, J.C.‘; ANDRADE, E.B. DE‘; SILVEIRA FILHO, A.‘; BENCHIMOL, R.L.‘; TOLEDO, J.F.F. DE2;
LAMBERT, E. DE 8.2; ALMEIDA, L.A. DE2. ‘Embrapa Amazonia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 660095-100,

Belém, PA, jamil@cpatu.embrapa.br; 2Embrapa Soja.

No Para, desde 1997, vem sendo observado 0
crescimento consideravel da area plantada com a
cultura da soja, decorrente do interesse do governo
estadual e de municipios que lncentivam, através de
programas especiais, o cultivo de soja e de outros
graos, como forma de desenvolvimento regional e
também para o aproveitamento de areas alteradas
ou em vlas de degradacao. Foram estabelecidos no
Estado areas para producao de graos, entre as quais
as regloes Oeste e Nordeste, tendo Santarém e
Paragominas, respectivamente, como municipios
Polos.
O aumento da producao, fator contribulnte na
evolucao agricola de uma regiao, tem no melhoramento genético um importante aliado, face a possibilidade de melhoria na produtividade, mediante criacao de novas cultivares. A pesquisa em melhoramento tem demonstrado a necessidade de se realizar o trabalho de obtencao de cultivares nas condicoes em que o material sera utilizado. Por outro lado,
um dos métodos mais rapidos na obtencao de novos cultivares, consiste na introducao e avaliacao
de Iinhagens, oriundas de programas de melhoramento genético, e de cultivares de outras regloes
semelhantes. O presente estudo visou avaliar 0 comportamento produtivo de genotipos nas condlcoes
do oeste e nordeste do Para no ano agricola de 2004,
dando continuidade a uma parte do programa de
melhoramento da Embrapa Soja, conduzido com base
no campo experimental de Balsas, e que no Para,
tem a Embrapa Amazonla Oriental como parcelra.
Foram conduzidos trés ensaios com cultivares
convencionals de ciclo precoce(1 10 dias), médio(120
dias) e tardlo(135 dias), nos municipios de
Paragominas e Santarém, no primeiro a cidade esta
Iocallzada a 02° 57' 24" latitude sul e altitude de 85
m, no segundo a locallzacao é de 02° 26’ 00" e a
altitude de 176 m. As areas onde os ensaios foram
instalados, tiveram cultivos anteriores com graos, e
os solos eram de textura argilosa e fertilidade alta,
sendo que as prescricoes adubacao de manutencao
atenderam as recomendacoes para a cultura. O dellneamento experimental foi de blocos casualizados
com quatro repeticoes e em esquema fatorial 20x2,
21 x2 e 19x2, para os ensaios de ciclo precoce, médio
e tardio, respectivamente, onde o primeiro fator foi
genotipo e o segundo, ambiente. As parcelas expe-

rimentais foram de 10 m2, e a area i.'ltll de 4 m2. A
caracteristica avaliada fol produtividade.
Atualmente, sao recomendadas cinco cultivares para as condicoes das regioes, BRS Sambaiba,
BRS Tracaja, BRS Candela, BRS Babacu e BRS Serldo
RCH, as quais foram utilizadas como testemunhas
nos ensaios.
A analise de variancla para os trés ensaios apresentou efeito significativo a 1%, para os fatores
cultivar, local, bem como para lnteracao cultivar x
local. O teste de média para os trés ensaios sao
apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, para os genotipos
de ciclo precoce, médio e tardio, respectivamente.
No ensaio com genotipos de ciclo precoce, varios genotipos apresentaram rendimentos satisfatorlos,
comparados a testemunha local BRS Tracaja, com
maior destaque para MABR 99-12881. Considerando o fator ambiente, o melhor desempenho produtiTABELA 1. Rendimento de genotipos de soja de

ciclo precoce em dois ambientes do
Estado do Para. ano agricola 2004.
Genotipo

Rendimento* (kg/ha)

MABR 99-12881
BRS Tracaja
MABR 99-13479
MABR 00-20994
BRS 219
BR 99-12507
BR 96-13393
MABR 99-111191
MABR 00-10587
MABR 99-1204
BR 99-12510
MABR 98-23175
BR 99-3776
MABR 00-13026
BR 96-3289
MABR 00-12661
MABR 00-14863
Uirapuru
BRS Pati
Msoy 8866

3.888A
3.785AB
3.736AB
3.735AB
3.731ABC
3.677ABC
3.671ABC
3.639ABC
3.583ABC
3.565ABC
3.542ABC
3.464 BCD
3.444 BCDE
3.420 BCDE
3.362
CDE
3.362
CDE
3.142
DEF
3.087
EF
2.988
F
2.971
F

Média P T

8.490

* Medias seguidas por mesmas Ietras nao diferem signiﬁcatlva-

mente entre si pelo de Teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade.
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TABELA 2. Rendimento de genotipos de soja de
ciclo médio em dois ambientes do Estado do Para, ano agricola 2004.

K

Genotipo

TABELA 3. Rendimento de genotipos de soja de
ciclo tardio em dois ambientes do Estado do Para, ano agricola 2004.

Rendimento *7(kg/ha)7T

BRS Candela

MABR 97-1665
MABR 99-14773
MABR 00-16138
MABR 99-14930
DM-339
BRS Sambaiba
MABR 00-15027
MABR 00-15588
MABR 00-15200
MABR 00-19472
MABR 99-17406
MABR 98-20359
MABR 00-18479
MABR 00-10330
MABR 00-13082
MABR 00-12449
MABR 00-16057
MABR 99-15102
Arara Azul
Uirapuru

3.785A
3.737AB
3.634ABC
3.623ABC
3.620ABC
3.572ABC
3.556ABC
3.545ABC
3.533ABC
3.503ABCD
3.474ABCDE
3.433 BCDE F
3.414 BCDE F
3.394
CDEFG
3.200
DEFG H
3.159
EFG H
3.147
EFG H
3.107
FG H
3.099
GH
3.042
H
2.963
H

Média

3.407

P

Genotipo

Rendimento* (kg/ha)

MABR 98-20704
MABR 99-12538
MABR 98-20528
MABR 00-19009
MABR 00-13685
MABR 98-28527
MABR 99-17416
BRS Babacu
BRS Serldo RCH
MABR 99-17444
MABR 99-15969
MABR 99-17409
BR 99-387
BRS Serldo RCH
MABR 00-17265
MABR 00-19971
MABR 00-16443
MABR 00-20509
BR 95-01985

3.688A
3.637AB
3.631AB
3.569AB C
3.454AB CD
3.452AB CD
3.415AB CD
3.313 B CDE
3.289
CDE
3.242
CDE
3.241
CDE
3.196
CDE
3.196
DE
3.083
E
3.066
E
3.047
3.035
3.032
3.032
l' l Tl TlI'l

Média

8.800

* Médias seguidas por mesmas Ietras nao diferem signiﬁcativamente entre si pelo de Teste de Tukey ao nivel de 5% de pro-

" Médias seguidas por mesmas Ietras nao diferem significativamente entre si pelo de Teste de Tukey ao nivel de 5% de pro-

babilidade.

babilidade.

vo dos materiais ocorreu em Santarém. Ouanto a
analise em cada local, nas condicoes de Paragominas
o maior rendimento foi obtido por MABR 00-20994

que apresentou 3.902 kg/ha, enquanto que em
Santarém o maior rendimento fol de 4.125 kg/ha,

obtido por BR 99-12507. Em cada uma das condicoes os citados genotipos nao diferiram da testemunha local pelo Teste de Tukey (5% de probabilidade).
No ensaio com genotipos de ciclo médio, varios
genotipos apresentaram desempenho produtivo
satisfatorio comparados com as testemunha locais,
BRS Candela e BRS Sambaiba, porém sem diferem
significativamente destas. Os genotipos avaliados
apresentaram melhor desempenho produtivo em

Em relacao ao ensaio com genotipos de ciclo
tardio merece ser destacado o desempenho produtivo de MABR 98-20704 que apresentou superioridade comparado as cultivares testemunhas locais, BRS
Babacu e BRS Serldo RCH. Outros genotipos apresentaram desempenho produtivo satisfatorio, porém
sem diferirem significativamente pelo Teste de Tukey
(5% de probabilidade) da testemunha BRS Babaou.
O melhor comportamento produtivo dos genotipos

ocorreu em Paragominas. Em cada ambiente o malor rendimento foi de MABR O0-20509 e MABR 98-

20704 com 3.888 e 3.868 kg/ha, sendo também
superior comparado as testemunhas locals pelo Teste
de Tukey (5% de probabilidade).

tlnto, o maior rendimento fol de 3.856 e 3.725 kg/
ha, correspondendo aos materials MABR 97-1663 e
BRS Candela em Paragominas e Santarém, respectivamente, contudo o material MABR 97-1665 obte-

Os resultados do presente estudo confirmam a
adaptacao das cultivares e indicacao para plantio
nas condlcoes locals das cultivares BRS Sambaiba,
BRS Candela e BRS Tracaja, enquanto os genotipos
MABR 99-12881, MABR 00-20994, BR 99-12507,
MABR 97-1663, MABR 00-20509 e MABR 9820704, demonstraram adaptacao as condicoes da

ve, em cada ambiente, igual comportamento, considerando 0 Teste de Tukey (5% de probabilidade).

de plantio.

Paragominas, enquanto que em cada ambiente dis-

regiao com potencialldades para indicacoes futuras
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E04. lnfluencla da localidade e epoca de plantlo na ordem de
classlflcacao de cultivares de soja no Estado do Tocantlns,
safra 2004/05
PELUZIO, J.M.; GIONGO, P.R.; PELUZIO, J.M.; BARBOSA, V.S.; FRANCISCO, E.R.; LEAO, F.F.; JUNIOR,
D.A.. Fundaoao Universidade Federal do Tocantlns, Cx. Postal 66, CEP 77410-000 Gurupi, TO,
joenesp@uft.edu.br
A cultura da soja tornou-se de grande importancla na producao de alimentos, representa ainda, importante fonte de matéria-prima para a lndostrla e
allmentacao animal, possulndo ampla adaptacao as
condicoes brasileiras IROESSING et.al. 1995). A
época de semeadura é definida por um conjunto de
fatores ambientais que reagem entre sl e interagem
com a planta, promovendo variacoes na producao e
afetando outras caracteristicas agronomlcas. Semeados em diferentes épocas, os cultivares expressam
suas potencialldades em relacao as condlcoes do
ambiente, que mudam no espaco e no tempo. Como
os genotipos podem responder diferencialmente ao
ambiente, as lndicacoes da melhor época para cada
cultivar devem ser precedldas de ensaios
regionalizados (EMBRAPA 1992, EMBRAPA 1994 e
URBEN FILHO et. Al. 1993). A interacao interfere
na recomendacao de cultivares, na selecao de progénles e na obtencao dos valores das estimativas
dos componentes da variancla genética, podendo
resultar na obtencao de uma estimativa incorreta do
ganho esperado com a selecao (ALLARD, 1961;).
Ouando dois ensaios diferentes produzem cultivares
com posicoes coincldentes, pode-se inferlr que a
selecao em um deles é suficiente para a recomendacao de ambos. Entretanto, se 0 efeito da lnteracao
cultivar x ambiente resultar na desorganlzacao dessas poslcoes, a correlacao entre ensaios, baseada
na ordem de classiflcacao dos cultivares, utilizando

o coeficiente nao-paramétrico de Spearman,
podera quantificar essa possivel alteracao
(SAKlYAMA et al., 1993; PELUZIO et al.,
1998). Assim, quanto maior a correlacao
positiva entre dois ensaios, menor sera a

do do Tocantins.

Foram instalados cinco ensaios no ano
agricola de 2004/05, sendo trés em Alvorada (323m de altitude, 12° 45' S e 51°
03’ W), nas datas de 13/11, 27/11 e 07/

foram: BR/EMGOPA 314, BRS Tracaja, MGBR Ven-

cedora, BRS Candeias, Conquista, BRS Garantia,
BRS Serena, DM Nobre, MGBR Lideranca, BRS
Sambaiba, M-SOY 8866, M-SOY 8870, M-SOY
871 1, A 7002, CD 217, 98N71, 98C21, DM 247,
98N82, DM 309, 98N31, 98C81, FT 106, M-SOY
8757, M-SOY 9350, CD 1039, CD 204, M-SOY
8914, M-SOY 9010, M-SOY 9001, BRS
Raimunda, M-SOY 108. A parcela experimental
fol composta por quatro linhas de 5,0 metros de
comprimento, com espacamento entre linha de
0,45m. Na colheita, foram desprezados as duas
linhas laterals e 0,5 metro das extremidades das
duas linhas centrais. A adubacao de plantio de
todos os ensaios esta na Tabela 2. No plantio foi
realizadas a lnoculaoao das sementes com estirpes de Bradyrhizob/um japonicum. O controle de
pragas, doencas e plantas daninhas foram realizados a medida que se fizeram necessarios. As plantas, de cada parcela experimental, foram colhidas
uma semana apos terem apresentado 95% das
vagens maduras, ou seja, no estadio R8 da escala
de FEHR et al. 1971.

1-ABE LA1. Estimativas dos coeficientes de correlacao
de Spearman para o carater producao de
graos, envolvendo ensaios de competlcao
de cultivares de soja no ano agricola
2004/05.

ocorréncia de permutas na ordem dos culti-

vares e, portanto, maior sera a simllaridade
entre os mesmos.
O presente trabalho foi realizado com o
objetivo de avaliar o comportamento de cultivares de soja, quando submetidas a diferentes épocas de semeadura, no sul do Esta-

01, um em Gurupl (280m de altitude, 11°43’ S e
49°04’ W), com plantio na data de 20/11, e um
em Buritirana (600 altitude, 09°43’ S e 49°03’
W, plantio no dia 04/12. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com
trés repetlcoes. Os cultivares de soja avaliados

1/
A1
A2
A3
B1
G1

C:

A1

A2

A3

81

G1

Data Plant.

13/11

27/11

07/O1

04/124 20/f11_

13/11
27/11
07/01
04/12
20/11

1.0
4
-

0.55
1.0
-

-0.1
-0.1
1.0
-

0.41 0.12
0.85 0.12
-0.08 -0.08
1.0 0.18
1.0

1/ A1 = Alvorada; A2 = Alvorada; A3 = Alvorada; B1 = Buritirana e G1 =
Gurupl.
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A caracteristica agronomica considerada neste estudo foi a producao de graos, em
virtude de sua importéncia nos programas de
melhoramento de soja.

Nenhuma correlacao positiva significativa foi observada entre os ensaios (P >
0,05), indicando que os cultivares comportaram-se diferentemente, quanto as suas classiﬁcacﬁes, quando plantados em épocas diferentes, 0 que diﬁculta a substituicéo de uma
época pela outra. (Tabela 1).

TABELA 2. Local, data de plantio e adubacﬁo de N-P-K,
relativa aos ensaios de avaliacéio de cultivares de soja safra 2004/O5.
7 Ensaioj 7 wljocal 7! Data plantio
Alvorada
Alvorada

O1-l>~0Ol\)—\

Alvorada
Buritirana
Gurupi

13/1 1/O4
27/1 1/O4
O7/O1/O5
O4/12/04
20/1 1/O4

kg!“Adubacﬁo
de (o5_25_15)
450
450
450
450
450
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E05. Comportamento de populacoes F5 de soja
em relacao a bons atributos agronémicos
BARBARO, l.M."2; CENTURION, M.A.P.C.‘; DI MAURO, A.0.‘; UNEDA-TREVISOLI, S.H.‘; COSTA, M.M.‘;
BARBARO JUNIOR, L.S.3; MOREIRA, L.F.‘; CARNEIRO, M.S.‘; GONCALVES, E.C.P."2; SILVEIRA, G.D.‘;
MUNIZ, F.R.S.‘. ‘Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias/UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo Donato
Castellane, s/n., CEP 14884-900, Depto. de Producéo Vegetal, Jaboticabal, SP; ZAPTA Regional Alta
Mogiana, Colina, SP; “Faculdade Dr. Francisco Maeda, FAFRAM, ltuverava, SP.

Para melhores resultados nos programas de
melhoramento visando a obtencao de novos cultivares de soja, aspectos relacionados a bons atributos
agronomicos, e demais caracteres promissores apresentados pelas diferentes progénies segregantes
devem ser observados. Deste modo, o presente trabalho objetivou estimar médias, valores maximos,
minimos e outros para onze caracteres agronomicos
avaliados em plantas provenientes de populacﬁes F5
de soja. Foram utilizadas sete populacoes de soja
conduzidas pelo método genealogico pertencentes
ao programa de melhoramento do Departamento de
Producao Vegetal da UNESP/FCAV, Campus de
Jaboticabal/SP, sendo: 1-Tracy- M x Parana; 2-FTCometa x Parana; 3-FT-Cometa x Bossier; 4-BR 16
x Parana; 5-FT-Cometa x IAC-8; 6-BR-16 x Ocepar4 e 7-BR-16 x IAC-11. A distribuicao do material
experimental no campo foi de famllias intercaladas
com testemunhas, devido a pequena quantidade de
sementes disponiveis, 0 grande ndmero de materiais a serem avaliados e a falta de homogeneidade
genética nas primeiras geracoes de autofecundacao,
inviabillzando 0 uso de delineamentos estatisticos

com repeti<_:6es. Cada parcela foi constituida por uma
linha, com 5 metros de comprimento representada
por uma familia da populacao em estudo ou cultivarpadrao (testemunha), com espacamento entrelinhas
de 0,5 m e com densidade média na faixa de 15 a
20 plantas por metro. lniciando e terminando cada
populacéo foram distribuidos os cultivares-padrao
COODETEC- 205 e BRS/MG 68 (Vencedora), também intercalados a cada 10 linhas experimentais.
Para efeito de avaliacao, foram selecionadas quatro
plantas fenotipicamente superiores por parcela, avaliando-se os seguintes caracteres por planta: mimero de dias para 0 florescimento (NDF), nL'|mero de
dias para a maturacéo (NDM), altura da planta na

maturacao (APM), altura de insergao da primeira
vagem (AIV), nljimero de sementes por planta (NS),

nL'1mero de vagens por planta (NV), ndmero de nos
por planta (NN), ndmero de ramificacoes por planta
(NR), produtividade de graos (PG), valor agronomico (VA) e acamamento (Ac), sendo os caracteres

NS e NV transformados em 5, e VA e Ac em ,/Q.
Foram realizadas analises de variancia de cada um

dos caracteres de acordo com o seguinte modelo
estatistico proposto por (Cruz, 2001): Y“ = |J. + fi
+ ei + pii + Siilondez Yii = observacéo relativa a jésima planta, do i-ésimo tratamento; p = média geral
da populacao (cultivar-padrao ou linha segregante);
fi = efeito genético atribuido a i-ésima familia, sendo fi ~ NID (0, 026), com i = 1,2,...., n; para os
cultivares-padrao este efeito é inexistente; ei = efeito
ambiental entre fileiras (de um cultivar-padrao ou de
linhas segregantes), sendo ei ~ N/D (0, 029); pii =
efeito genético atribuido a j-ésima planta da i-ésima
familia, sendo pii ~ N/D (0, 02‘/, comj = 1,2,....,
p; para os cultivares-padrao este efeito é inexistente;
e 8“ = efeito ambiental entre plantas dentro de fileiras (de um cultivar-padrao ou de linhas segregantes).
Os valores de fl, ehe pnsao independentes, NID: normal e independentemente distribuido. 0 teste F foi
realizado utilizando-se como fonte testadora os quadrados médios entre parcelas (familia) e dentro de
familias e como quadrado médio do residuo as variacoes ambientais entre e dentro, respectivamente.
Verificou-se, diferencas significativas entre familias
nos caracteres NDF, NDM e APM para todas as populac6es; NN, NV, AIV e PG para as populac,:6es
1,2,3,5 e 7; NR para as populacoes 2,3,5 e 7; VA e
Ac para as populacoes 1,2,3 e 5 e NS para as populacoes 2,3,4,5 e 7. Nesses caracteres, observa-se,
em todas as populacoes uma variacao ambiental
baixa se comparada com a variancia total, além da
comprovacao de variabilidade existente entre as progénies para a grande maioria dos caracteres avaliados, fato que viabiliza o processo seletivo de progenies superiores. Considerando o carater PG, verifica-se como menos promissoras para obtencao de
ganhos pela selecao as populacfaes 4 e 6 devido a
nao significancia pelo teste F. O coeficiente de variacéo obtido (C.V.), indica 0 grau de preciséo do experimento. Com base nos coeficientes estimados nos
ensaios realizados em campo, Pimentel-Gomes
(1985) classificou-os como baixos, quando inferiores a 10%; médios, quando de 10% a 20%; altos,
quando de 20% a 30%, e muito altos, quando superiores a 30%. 0 carater PG geralmente apresentou os mais altos coeficientes, jé NDM os mais baixos. Nota-se que a média do carater NDF para as
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populacﬁes variou de 41,79 (populacao 1)_ a 50,68
dias lpopulacao 7), sendo que foram encontradas
plantas com numero maximo de 59,75 dias e numero minimo 36,50 dias. Para o NDM, a média maior
foi de 114,97 dias para a 7 e a menor de 99,18 na
4. Dentro dessas popula<_:6es foram encontradas plantas com no maximo 121,75 dias e no minimo 96,75
dias. A diminuicao do ciclo das populacfzes se comparada com o ciclo médio da cultura, ocorreu em
funcao da presenca de ferrugem asiatica da soja no
corrente ano agricola. O carater APM nas populac6es 1,3 e 7 apresentou médias de 87,79 cm, 82,25
cm e 79, 96 cm, respectivamente, ou seja, dentro
dos valores recomendados (Sediyama, et al., 1999
e Bonetti, 1983). Também para estas trés populac6es ocorreram plantas com valores maximos de
111,75 cm, 128,50 cm e 145,25cm e minimos de
59,63 cm, 48,38 cm e 53,00 cm, respectivamente.
A populacao 4 apresentou menor média para este
carater (46,4O cm), enquanto as populac6es 2 e 6
estiveram proximas do desejado (100,78 cm e 59,86
cm, respectivamente). As médias obtidas para 0
carater AIV foram superiores a 10,00 cm para todas
as populacoes, valor considerado adequado para
colheita mecanizada (Bonetti, 1983). Porém, encontrou-se plantas dentro das populacoes com valores
minimos proximos do desejado de 9,25 a 9,75 cm.
Quando se analisa 0 carater NS a maior média foi
obtida para a populacao 6 (169 sementes), sendo
encontradas plantas com valores minimos de 35
sementes e maximos de 430 sementes. Ja para NV
a maior média foi obtida para a populacao 1 (81
vagens) apresentando plantas com valores maximos
de 172 vagens. Considerando este ultimo carater,
segundo Camara (1998), uma planta pode produzir
até 400 vagens, entretanto, em média, os cultivares nacionais desenvolvem 30 a 80 vagens por planta. A média de NN para as p0pulac6es variou de
13,00 (populacao 4) a 21,22 (populacao 2), sendo
que foi encontrada plantas com no maximo 27,50
nos e no minimo 9,25 nos. Para 0 carater NR a média maior foi de 7,53 para a populacao 4 e a menor
de 4,44 para a 2. Dentro destas popula<;6es foram
encontradas plantas com no maximo 10,25 ramificac6es, e com no minimo 1,25. Para o carater PG a

populagéo 1 apresentou a maior média (18 25 g/
planta), sendo encontradas para esta populacéo, plantas com producéo maxima 25,96 g e minima de
10,64 g, ou seja, média amplitude de variacao. O
valor de nota de Ac para as plantas avaliadas nas
sete populacées foi satisfatorio, com melhor e menor média (1 ,30) para a populacao 7 e com plantas
que apresentaram valor maximo de 1,58 e minimo
de 1,22. Tal fato indica a tendéncia de plantas eretas, o que é desejavel e dentro do Iimite estabelecido por Bonetti (1983) que considera como prejudicial a nota de acamamento superior a 3,0. Para as
notas visuais de VA, as médias foram
,189;179;1,71;1,64;1,63;1,61 e 1,49, respectivamente para as popula<_:6es 1,6,3,4,2,5 e 7, refletindo um aspecto global regular das plantas avaliadas,
levando-se em consideracao uma série de caracteres
visuais, possivelmente em razao da ocorréncia da
ferrugem asiatica da soja no ano agricola 2003/04.
Os resultados obtidos permitem concluir que as popula<_:6es F5 continuarao no programa de melhoramento em virtude da variabilidade existente entre as
progénies e maiores médias obtidas para a grande
maioria dos caracteres avaliados.
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E06. Performance produtiva de cultivares de soja em Roraima safra 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vicente@cpafrr.embrapa.br

A area cultivada com soja no estado vem duplicando anualmente sendo que na ultima safra (2004)
foram cultivados 12 mil hectares. Para tanto, os
produtores utilizaram praticamente duas cultivares,
a BRSMA Tracaja e a BRS Sambaiba, com 60 e 30%
da area cultivada, respectivamente.
Essa tendéncia dos sojicultores roraimenses de
manter a preferéncia de semeadura para somente
essas duas cultivares pode, com 0 tempo, comprometer a expansao da area cultivada pela inexisténcia
de novas cultivares para substitui-Ias quando da perda
de alguns atributos agronomicos importantes como
a quebra de resistencia a determinadas doencas,
entre outros.
0 presente trabalho teve como objetivo avaliar
a performance produtiva de oito cultivares (BRSMA

Tracaja, BRS Sambaiba, BRS Serena, BRS Celeste,
BRS Luziania, BRS Conquista, BRS 219 (Boa Vista)

e BRSMG Nova Fronteira) recomendadas para o estado de Roraima e duas (BRS Raimunda e BRSMA
Candeia) ainda em avaliagéo final, nao sendo ainda

recomendadas.
0 experimento foi conduzido no municipio de
Canté, no Campo Experimental Confianca, da

Embrapa Roraima, na safra 2004, entre os meses
de maio a setembro em Latossolo Vermelho Amare-

lo, textura média (16,5% de argila) com as seguintes caracteristicas quimicas da camada de 0 a 20
cm de profundidade: pH (H20) = 4,9; P (MehIich)
= 6,67 mg/dma; e K, Ca, Mg = 45,4 mg/dma,
1,22 e 0,54 cmolc/dma, respectivamente.

Os tratamentos (cultivares) avaliados foram
dispostos em blocos ao acaso com quatro repeticoes. Cada parcela foi constituida de quatro
fileiras com cinco metros de comprimento, com

TABELA 1. Resumo da analise de variancia das caracteristicas altura de planta (AP, em cm)
e producao (PROD, em kg/ha)

,

C

F.V.

espacamento entre fileiras de 0,5 m e densida-

de de 12 plantas por metro linear de fileira. A
area util das parcelas foi constituida das duas
fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m das extremidades.
A adubacao foi realizada na linha de semeadura com 120 kg.ha“ de P205 (Superfosfato

simples), 120 kg.ha“ de K20 (Cloreto de potassio) sendo que metade da dose foi utilizada na
linha de semeadura por ocasiao do plantio e o
restante em cobertura aos 30 dias apos a emergéncia e 12,5 kg.ha“ de FTE BR 12, também na

linha de semeadura por ocasiao do plantio.

As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM
para cada 100 kg de sementes. Em seguida foram
semeadas manualmente, inoculadas na linha de plantio com Bradyrhizobium japonicum dissolvido em
agua e pulverizado diretamente no sulco com pulverizador costal.
As caracteristicas avaliadas foram numero de
dias da emergencia a floracao e maturacéo, altura
de plantas e insercao da primeira vagem, estande
final e producao de graos corrigida para 13% de
umidade.
Na analise de variancia foram constatadas diferencas significativas entre as cultivares avaliadas para os caracteres altura de planta e producéo
(Tabela 1). A média de produtividade do ensaio foi
de 4037 kg/ha, sendo 2775 e 5000 kg/ha as produtividades minima e maxima obtidas, respectivamente.
Na Tabela 2 sao apresentadas as médias de produtividade das dez cultivares avaliadas. As cinco
cultivares mais produtivas (BRS Raimunda, BRS
Tracaja, BRS Sambaiba, BRS Serena e BRS Candeia)
diferiram estatisticamente da cultivar BRSMG Nova
Fronteira, pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade. A cultivar BRS Raimunda foi a mais produtiva,
dentre as cultivares avaliadas, com média de 4488
kg/ha.

Blocos
Tratamentos
Residuo
Média
Minimo
Maximo
CV(%)
DMS-Tukey(1%)
DMS-Tukey(5%)
ii

G.L.

3
9
27

Q.M.

AP

*

7

—
PROD

27.76
111143.07
825.30** 748250.71 **
14.78
101474.09
68.53
40
90
5.61
11.21
9.35

Significativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade.

4037.06
2775
5000
7.89
928.75
774.78
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TABELA 2. Médias de producao de 10 genotipos

avaliados no Campo Experimental
Confianca no ano de 2004, Embrapa
Roraima
Tratamento _

_ _\Lariedade

BRS
BRS
BRS
BRS
BRS
BRS

Raimunda
Tracaja
Sambaiba
Serena
Candela
Celeste

BRSGO Luziania

J

Ol\7GJ\l0)—\O)U"|-PCO

MG/BR 46 (Conquista)
BRS 219 (B.Vista)
BRSMG N.Fronteira

Producao

4488a
4478 a

4359a
4294a
4266a
3916ab
3894ab
3818ab
3778ab
3081b
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Médias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.
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E07. Estimativas de correlacﬁes fenotipicas em populacées de soja
em plantio de safrinha
GONCALVES, E.C.P."2; Dl MAURO, A.0.‘; CENTURION, M.A.P.C.‘; BARBARO, l.M."2;OLlVElRA, A.P.G.‘;
DA SILVA, J.A.A.2. ‘Faculdade de Ciéncias Agrarlas e Veterinarias/UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo
Donato Castellane, s/n°, CEP 14884-900, Depto. de Producao Vegetal, Jaboticabal, SP; ZAPTA Regional
Alta Mogiana, Colina, SP.
A estimativa de correlacao reflete o grau de
associacao entre caracteres. Seu conhecimento é
importante porque mostra como a selecéo para um
carater influencia a expressao de outros caracteres.
Nos programas de melhoramento, geralmente, além
de se objetivar o aprimoramento de um carater principal, busca-se também manter ou melhorar a expressao de outros caracteres simultaneamente. Em
soja, os estudos sobre correlac6es fenotipicas tém
envolvido caracteres coletados desde 0
florescimento até a maturacao, destacando-se a
produtividade e seus componentes e, mais recentemente, envolvendo analises quantitativas e qualitativas de oleo e proteina (Taware et al., 1997;
Morrison et al., 2000).
O objetivo do presente trabalho foi estimar correlac6es fenotipicas em quatro populac6es de soja,
pertencentes ao programa de melhoramento do Departamento de Producao Vegetal da FCAV-UNESP,
campus de Jaboticabal/SP.
Foi empregado o delineamento experimental de
blocos completamente casualizados, com trés repeticﬁes. Cada parcela constltuiu-se de 2 linhas de
4 metros de comprimento, espacadas de 0,50 m,

onde foram avaliados os seguintes caracteres agronomicos por parcela: indice de acamamento das

plantas (IA), através de uma escala de notas
visuais, variando de 1 (quase todas as plantas
eretas) até 5 (todas as plantas acamadas), proposta por Bonetti, 1983 e valor agronémico

'fXY =i~—-"COV
row)
( ) 1lVf(X)Vf(Y)
em que:

r “M: correlacao fenotipica entre os caracteres X e

Y;
COV mm: covariancia entre os caracteres X e Y; e
V “X, e V fm:variancias fenotipicas para os caracteres
X e Y.
Nao foi adicionado niveis de significancia estatistica as estimativas de correlacées fenotipicas, uma
vez que, existe uma tendéncia dos melhorlstas de
plantas valorizarem mais 0 sinal (positivo ou negativo) e a magnitude dos valores encontrados na interpretacao das mesmas. Desta forma, um critério utilizado consiste na valorizacao das estimativas de —
0,5 e acima de 0,5 (Lopes et al.; 2002).
Os resultados (Tabela 1) evidenciaram que houve correlacao positiva para os caracteres APM nas
populacoes 1 e 3, AIV na populacao 1, NV em todas as populac6es, NN nas populacﬁes 1,2 e 4, NR
nas populac6es 1,2 e 3, IA nas popu|a<;6es 1,3 e 4,
VA nas populacées 2 e 3, PCS nas populacﬁes 3 e 4
quando correlacionados com 0 parametro PG. Tais
resultados foram concordantes com aqueles obtidos por Anand e Torrie (1963) e Know e Torrie

TABELA 1 . Resultados das analises de correlacao

fenotipica (rr) entre PG e os caracteres
APM, AIV, NV. NN, NR, IA, VA e PCS
das populacﬁes de soja cultivadas no
municipio de Jaboticabal/SP.

(VA), através de uma escala de notas variando

de 1 a 5, sendo 5, planta com excelente valor
agronomico. E apos a colheita foram realizadas
as seguintes avaliacoes em 6 plantas ao acaso
por parcela: altura de plantas na maturacao
(APM); altura de insercao da primeira vagem
(AlV); numero de ramos (NR); numero de vagens (NV); ntimero de nos na haste principal
(NN) e peso de cem sementes (PCS). A partir
dos valores médios referentes a producao das
parcelas de cada tratamento, calculou-se a produtividade dos genotipos (PG), em quilogramas
/ha.

As estimativas de correlacoes fenotipicas foram estimadas através da seguinte expressao,
segundo Vencovsky e Barriga (1992).

l'f

PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
_ PG

x
x
x
x
x
x
x
x

APM
AIV
NV
NN
NR
IA
VA
PCS

7

1

0,6249
0,8158
0,4235
0,6289
0,2948
0,4646
-0,4469
-0,0266

Populacoes
2
3
-0,1813
-0,3793
0,9552
0,1128
0,5398
-0,3388
0,2459
-0,6818

0,8409
-0,4093
0,6825
-0,0889
0,3223
0,9173
0,041
0,047

4
-0,867
-0,9475
0,2595
0,5382
-0,4119
0,9999
-0,553
0,6548

r|= correlacao fenotipica; 1= Doko x Savana; 2= Doko x FT-Cristalina;
3= Doko x BR-15; 4= Doko x Ocepar-4.
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(1964) que verificaram altas PG de soja associadas
a um maior NV; por Khurana e Sawdhu (1972) que
indicaram que o NR foi 0 maior contribuidor, com
correlacﬁes significativas e positivas com a PG; por

Barbaro et al. (2004) que observaram correlacﬁes
fenotipicas positivas e significativas entre PG com
NV e NR, visto que as progénies com os maiores NV
e NR tenderam a serem mais produtivas; por
Yokomizo et al. (2000) que encontraram valores
positivos de correlacéo entre PCS com PG em

topocruzamentos de sementes pequenas, porém nao
significativos; por Barbaro et al. (2004) que verificaram correlacées positivas e significativas entre PG
com APM e NN e por Costa et al. (2003) que observaram correlacées positivas e significativas entre

APM e PG nas progénies derivadas dos cruzamentos entre FT-Cometa x Parana, IAC-8 x FT- Cometa
e IAC-11 x BR-16.
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E08. Correlacﬁes genotipicas e ambientais em populacﬁes F5 de soja
BARBARO, l.M."2; CENTURION, M.A.P.C.‘; DI MAURO, A.O.‘; UNEDA-TREVISOLI, S.H.‘; MOREIRA, L.F.‘;
SILVA NETO, H.F.‘; GONCALVES, E.C.P.‘12; SILVA, J.A.A.2; TICELLI, M.Z. ‘Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias/UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n°, CEP 14884-900, Depto. de
Producéo Vegetal, Jaboticabal, SP; ZAPTA Regional Alta Mogiana, Colina, SP.
Existem correlac6es de natureza fenotipica, genética e ambiental, porém so a genética envolve uma
associacao de natureza herdavel (Vencovsky e Barriga, 1992). A grande variacao na magnitude dos
valores de correlacao encontrada na Iiteratura, evidencia a diferenca existente entre populacﬁes de soja
e induz a necessidade de se obter estimativas de
correlacéo para cada populacao em particular, principalmente quando o objetivo for eficiéncia no processo seletivo (Unéda-Trevisoli, 1999). Assim,
objetivou-se avaliar as correlacﬁes genotipicas e
ambientais em onze caracteres de facil acesso nos
programas de melhoramento de soja, visando aprimorar a selecao para produtividade. As populac6es
utilizadas nesse ensaio foram conduzidas pelo método genealogico e fazem parte do programa de
melhoramento do Departamento de Producao Vegetal da UNESP/FCAV, campus de Jaboticabal/SP.
Foram utilizadas as seguintes populac6es que encontravam-se na geracao F5: 1: Tracy- M x Parana;
2: FT-Cometa x Parana; 3: FT-Cometa x Bossier; 4:
BR 16 x Parana; 5: FT-Cometa x IAC-8; 6: BR-16 x
Ocepar-4 e 7: BR-16 x IAC-11. A distribuicao do

material experimental no campo foi de familias intercaladas com testemunhas. Cada parcela foi constituida por uma linha, com cinco metros de compri-

mento representada por uma familia da populacao
em estudo ou cultivar-padrao (testemunha), com
espacamento entrelinhas de 0,5 m e com densidade
média na faixa de 15 a 20 plantas por metro. lniciando e terminando cada populacao foram distribuidos os cultivares-padrao COODETEC- 205 e BRS/
MG 68 (Vencedora), também intercalados a cada
10 linhas experimentais. Para efeito de avaliacao,
foram selecionadas quatro plantas fenotipicamente
superiores por parcela, avaliando-se os seguintes
caracteres por planta: numero de dias para o
florescimento (NDF), numero de dias para a
maturacao (NDM), altura da planta na maturacao
(APM), altura de insercao da primeira vagem (AIV),

numero de sementes por planta (NS), numero de
vagens por planta (NV), numero de nos por planta
(NN), numero de ramificacﬁes por planta (NR), produtividade de graos (PG), valor agronomico (VA) e
acamamento (Ac), sendo os caracteres NS e NV

transformados em _/;, e VA e Ac em ,/,,—+I. Coeficientes de correlacao genotipica (re) e ambiental (re)

entre produtividade de graos (PG) e os demais
caracteres foram calculados com base em plantas
individuals em cada populacao, sendo estimadas
através da seguinte expressao, segundo Vencovsky
e Barriga (1992):

_ covm)

r
_
(XY)

(/V<X>V<v>

em que: r me: correlacao genotipica ou ambiental
entre os caracteres X e Y; COV (XV) : covariancia
entre os caracteres X e Y e V (X) e VM : variancias
genotipicas, ou ambientais para os caracteres X e
Y. As correlac6es ambientais entre PG e NDF na
populacao 3; PS e NDM exceto nas populac6es 4 e
6; PG e APM nas populacﬁes 4 e 7; PG e AIV exceto
nas populac6es 5 e 6; PG e NS nas populac6es 1 e
3; PG e NV na populacao 6; PG e NN nas popula<;6es 1 e 4; PG e NR nas populacﬁes 2,3,4 e 5; PG
e VA nas popuIac6es 3 e 5 e PG e Ac nas populac6es 1,2,4 e 7 superaram as correlacﬁes genotipicas,
mostrando que a acao ambiental foi mais significativa que a acao das populac6es na associacéo entre
caracteres. Os coeficientes de re entre PG e NDF
foram positivos nas populac6es 2,4,5,6 e 7, concordando com os estudos obtidos por Taware et al.
(1997) que constataram que o carater PG estava
correlacionado positivamente com NDF (+0,53); e
negativos para as re nas populacﬁes 1 e 3. Ja entre
PG e NDM os valores encontrados para as re foram
negativos exceto na populacao 6, 0 que indica uma
tendéncia de plantas mais produtivas serem mais
precoces, podendo tal fato ser explicado pela alta
incidéncia de ferrugem asiatica nos genotipos mais
tardios, no ano agricola 2003/04, discordando dos
resultados obtidos por, Taware et al. (1997), UnédaTrevisoli, (1999) e Lopes et al. (2002). Plantas com
maiores alturas na maturacao (APM) tenderam a ser
mais produtivas nas populacﬁes 2,3,5,6 e 7 por apresentarem valores positivos de re. Lopes et al. (2002)
encontraram correla<_:6es entre PG com APM. Entretanto Almeida (1979) nao observou correlacao ou
foram nao significativas. Os valores de re entre PG e
AIV foram negativas em todas as populac6es exceto
na populacao 5. Entre PG e NS, as estimativas de re
foram positivas em todas as populacﬁes (Tabela 1),
evidenciando desta forma a tendéncia de plantas mais
produtivas estarem associadas a maiores numero de
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sementes, e concordando com os
trabalhos de Almeida (1979) e Barbaro (2003). Considerando as estimativas de re entre PG e NV (Tabe-

la 1) foram encontrados valores positivos em todas as populac6es, estando de acordo com os estudos de
Almeida (1979) e Barbaro (2003).

TABELA 1. Estimativas dos coeficientes de correlacao genotipica
(rs) e ambiental (re) entre produtividade de graos (PG)

e demais caracteres agronémicos, em sete populac6es de soja na geracﬁo F5, ano agricola 2003/04.
Populacao

Correlacao

31,3535 2 8 3

.
PG X NDF

Resultados semelhantes foram encontrados para os coeficientes de
re entre PG e NN que foram positivos em cinco popuIac6es (2, 3, 5,

PG x NDM

6 e 7), evidenciando a tendéncia de

PG X AP|v|

rs —0,36 0,16 -0,56
re -0,62 -0,46 -0,25

BARBARO, I. M. Heranca da resistencia ao cancro

ea”

57*

0,76 0,11 0,79 0,38
0,71 —0,40 -0,83 -0,83

-0,72 -0,97 -0,72 -0,96 -0,08 0,25 -0,85
0,26 0,09 0,38 -0,71 0,55 —0,89 0,67

TG

-0,01 0,13 0,11 -0,31 0,78 0,47
—0,28 -0,20 -0,47 0,58 -0,43 -0,29

re

que quanto maior o numero de nos
na planta, maior a producao (Bar- PG X AW
FG
baro, 2003). Ja entre PG e NR as
TE
estimativas de r (populacﬁes 2,3 e
re
G discordando dos PGxNS rE
5) foram negativas,
dados obtidos por Almeida (1979)
l'G
e Barbaro (2003). Tais resultados PGXNV
FE
sugerem a ocorréncia de divergenl'G
cias genéticas nas populacoes. Os PGXNN
TE
coeficientes de re entre PG e VA
foram positivos em todas as popu- PG NR
re
X
lac6es, demonstrando a tendéncia
TE
de plantas mais produtivas estarem
re
associadas as maiores notas de va- PGXVA
rE
lor agronomico, concordando com
l'G
Lopes et al. (2002) e Barbaro PG xAc
TE
(2003), sugerlndo que o VA é um
-—— —~—
bom indicador na selecao para aumento de produtividade. Entre PG e
Ac (Tabela 1) as estimativas das re foram negativas
nas populac6es 2,4 e 7.

ALMEIDA, L.A. Correlacﬁes fenotipicas, genotipicas
e de ambiente, efeitos diretos e indiretos, em variedades de soja (Glycine max (L.) Merrill). 1979 44f.
Dissertacao (Magister Scientiae em Genética e Melhoramento)- Universidade Federal de Vicosa, Vicesa.

5”

TG

FE
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4

0,27
0,53

-0,47 -0,85 —0,68 —0,86 0,25 -0,51 -0,24
0,38 -0,38 -0,60 0,39 -0,31 -0,66 0,91
0,29
0,91

0,40
0,70

0,83 0,47
0,98 -0,99

0,98
0,88
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0,77 0,15 -0,47 0,99 -0,25 -0,50 0,79

~—* —

UNESP, Jaboticabal, SP.
LOPES, A.C.A., et al. Variabilidade e correlacﬁes
entre caracteres em cruzamentos de soja. Scientia
Agricola, 59(2):341-348, 2002.
TAWARE, S.P., et al. Variability, correlation and path
analysis in soybean hybrids. Soybean Genetcs
Newsletter, 24:96-98, 1997.
UNEDA-TREVISOLI, S.H. Estabilidade fenotipica e
potencialidade de progénies obtidas por cruzamentos octuplos em soja.1999. 228f. Tese (Doutorado
em Agronomia — Genética e Melhoramento de Plantas) — Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
Universidade de S50 Paulo, Piracicaba.

da haste (Diaporthe phaseolorum f. sp. meridionalis)
e correlacao entre caracteres em populacées de soja.
2003. 59f. Dissertacao (Mestrado em Agronomia -

VENCOVSKY, R.; BARRIGA, P. Genética biométrica
no fitomelhoramento, Socledade Brasileira de Gené-

Genética e Melhoramento de Plantas) — FCAV/

tica, 1992. 486p.

<><><>4><>

Resumos da XXV// Reuniao de Pesquisa de S0/a da Reg/'50 Central do Brasil

35 7

E09. Adaptabilidade e estabilidade do comporttamento de
cultivares de soja no Estado do Tocantins, safra 2004/05
PELUZIO, J.M.; GIONGO, P.R.; BARBOSA, V.S.; FRANCISCO, E.R.; FIDELLIS, R.R.; RICHTER, L.H.M.;
SANTOS, G.R.. Fundacao Universidade Federal do Tocantins, Cx. Postal 66, CEP 77410-000, Gurupi, TO,
joenesp@uft.edu.br

Ouando os cultivares sao testados para um
dado carater, numa série de locais e datas de semeadura, verifica-se que podem ocorrer variacées
na sua ordem de classificacao. A esta variacao se
da o nome de interacao cultivar x ambiente, (Allard,
1961, Eberhart & Russell, 1966, Cruz & Regazzi,
1993).
As metodologias de analise de adaptabilidade e
estabilidade, destinadas a avaliacao de um grupo de
materiais genotipicos testados numa série de ambientes que mais se tem destacado, sao baseadas na
analise de regressao linear, em que os cultivares sao
identificados por um modelo previamente estabelecido. Nessa analise, a fonte de variacao "ambiente
dentro de um dado cultivar" é desdobrada em regressao e desvio da regressao, onde, em geral, o
indice ambiente (média de todas as cultivares em
um ambiente, menos a média geral), é usada como
variavel independente, (Vernetti et al, 1990).
O presente trabalho foi realizado com o objetivo
de avaliar o comportamento de cultivares de soja,
quando submetidas a diferentes épocas de semeadura, segundo a metodologia proposta por Eberhart
& Russell, 1966.
Foram instalados cinco ensaios no ano agricola de 2004/05, sendo trés em Alvorada (323m de
altitude, 12° 45' S e 51° 03’ W), nas datas de 13/
11, 27/11 e 07/01, um em Gurupi (280m de altitude, 11°43’ S e 49°04’ W), com plantio na data de
20/11, e um em Buritirana (600 altitude, 09°43’ S

e 49°03’ W) com plantio em 04/12. O delineamento experimental utilizado foi de blocos
casualizados, com trés repetic6es. Os cultivares de
soja avaliados foram: BR/ EMGOPA 314, BRS
Tracaja, MGBR Vencedora, BRS Candeias, Conquista, BRS Garantia, BRS Serena, DM Nobre, MGBR

Lideranca, BRS Sambaiba, M-SOY 8866, M-SOY
8870, M-SOY 8711, A 7002, CD 217, 98N71,
98C21, DM 247, 98N82, DM 309, 98N31, 98C81.
FT 106, M-SOY 8757, M-SOY 9350, CD 1039,
CD 204, M-SOY 8914, M-SOY 9010, M-SOY
9001, BRS Raimunda, M-SOY 108. A parcela experimental foi composta por quatro Iinhas de 5,0

metros de comprimento, com espacamento entre
linhas de O,45m. Na colheita, foram desprezados
as duas linhas Iaterais e 0,5 metros das extremidades das duas linhas centrais. A adubacao de plan-

tio foi realizada com 450 kg/ha de N-P-K da formula de 05-25-15. No plantio foi realizada a inoculacao
das sementes com estirpes de Bradyrhizobium
japonicum. O controle de pragas, doencas e plantas daninhas foram realizados a medida que se fizeram necessarios. As plantas, de cada parcela
experimental, foram colhidas uma semana apos
terem apresentado 95% das vagens maduras, ou
seja, no estadio Re da escala de (Fehr et al 1971).
.
A caracteristica agronémica considerada neste
estudo foi a producao de graos, em virtude de sua
importancia nos programas de melhoramento de
soja.
Ambiente favoravel é aquele que possibilita
média de producao de cultivares maior que a média
geral de todos os ensaios resultando, portanto, em
indices positivos. Foram caracterizados como tal
Alvorada (1° época — 13/11) e Buritirana (04/12).
Os outros ambientes (Alvorada - 27/11 e 07/01 e
Gurupi — 20/11) foram considerados como desfavoraveis, por propiciarem indices negativosl Tabela 2).

Os cultivares BRS Tracaja, MGBR Vencedora,
Conquista, BRS Serena, BRS Sambaiba, M-SOY
8866, M-SOY 8870, A 7002, 98N71, 98C21, DM
247, 98N82, DM 309, 98N31, 98C81 M-SOY 8757,
M-SOY 9350, M-SOY 8914, M-SOY 9010 e M-SOY
9001, apresentaram coeficientes de regressao igual
a unidade evidenciando capacidade satisfatoria no
aproveitamento dos estimulos ambientais. Entretanto, apenas BRS tracajé, BRS Serena, BRS Sambaiba,
M-SOY 8866, M-SOY 8870, 98N82, DM 309,
98C81, M-SOY 9350, M-SOY 8914 e M-SOY 9010,
produziram acima da média geral, (Tabela 1).
Os cultivares BR/ EMGOPA 314 BRS Candeias,
BRS Garantia, DM Nobre, FT 106, BRS Raimunda e
M-SOY 108 apresentaram producao acima da média geral e coeficiente de regressao superior a unidade, demonstrando adaptacao especifica a ambientes favoraveis. Assim, sao materiais capazes de
sobressairem em ambientes com um melhor nivel
tecnologico (Tabela 1).
Os cultivares Lideranca, M SOY 8711, CD 217,
CD 1039 e CD 204 apresentaram média de producao inferior a média geral e coeficiente de regressao inferior a unidade, demonstrando adaptacao especifica a ambientes desfavoraveis, sendo indica-

358

Embrapa Soja. Documentos 25 7

TABELA 1. Estimativas das médias de producﬁo

de graos (PG), coeficiente de regres-

s5o (Bﬁl, desvio da regress5o lozd) e
coeficiente de determinacao (R2) dos
genotipos de soja avaliados nos cinco
ambientes estudados, segundo a metodologia

de

Eberhart

&

Russell

ozd

R;

I1966).
Cultivares
EMGPA 314
BRS Tracaja
Vencedora
Candeias
Conquista
Garantia
BRS Serena
DM Nobre
Lideranca
Sambaiba
M SOY 8866
M SOY 8870
M SOY 8711
A 7002
CD 217
98N71
98C21
DM 247
98N82
DM 309
98N31
98C81
FT 106
M-SOY 8757
M-SOY 9350
CD 1039
CD 204
M SOY 8914
M SOY 9010
M SOY 9001

PG
Th

1’ kg/ha2

M-SOY 108

1224
1225
983
1325
1088
1177
1157
1115
888
1249
1178
1220
1097
884
853
1032
971
1026
1227
1143
1056
1221
1163
1070
1247
1019
1040
1149
1239
1048
1165
1245

Média W

1115

Raimunda

B‘
Ill
36 +
28
68
45 +
93
50 +
94
.41 +

61 +
07
04
05
58+
01
22 +
77
O8
98
00
92
96
93
47 +
06
15
67+
32+
92
84
89
60+
27+

51917*
81
19800
87
15717
69
-382
96
4076
88
2759
95
-5380
94
-1156
99
7479
72
55421*
71
19824
82
-1220
93
-6940
90
-7540*
93
28735
15
18668
70
10830
87
36113*
74
8190
87
7984
84
-5523
94
-5542
94
23122*
90
14558
859
2527
2
-2867
85
38350*
22
-3716
92
26512*
72
-1966
90
31083*
89
-7810
97

+Diferente signiﬁcativamente de 1 pelo teste t, a 5% de probabiHdade.
* Diferente signiﬁcativamente de O pelo teste F, a 5% de probabilldade.

dos para ambientes com baixa aplicacao de insumos
(Tabela 1).
Excetuando-se os cultivares BR/EMGOPA 314,
BRS Sambaiba, A 7002, DM 247, FT 106, CD 204,
M SOY 8914 e BRS Raimunda, todos os demais
cultivares apresentaram estabilidade de comportamento, uma vez que as estimativas para os desvios
da regressao (o2d) foram significativamente iguais
a zero, a 5% de probabilidade pelo teste F (Tabela
1).

TABELA 2. lndices ambientais.
Local

Data de
.
Médii
. Ensaio producao
plantio

Alvorada 13/11
Alvorada 27/1 1
Alvorada 07/01
Buritirana 04/12
Gurupi
20/1 1

lndices
.

(Kg/ha)

ambientais

A1

3708

A2
A3
B1
G1

2993
1890
3660
2971

429
-32,1
-435
202
-165
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E10. Analise de fatores na determinacao de adaptabilidade de
Iinhagens de soja e estratificacao ambiental
NAOE, L.K.; COIMBRA, R.R.; CARDOSO, E.A.; LIMA, A.M.; MATSUO, E.; OOTANI, M.A.. Fundacao
Universidade do Tocantins, Cx. Postal 173, CEP 77054-970, Palmas, TO, naoe@unitins.br

A maioria dos métodos de estratificacao
ambiental, visam a formacao de grupos de ambientes que minimizem a interacao genotipo x ambiente.
A metodologia proposta por MURAKAMI (2001),
baseada em analise de fatores, permite reduzir um
elevado numero de variaveis originais observadas
(ambientes), a um pequeno numero de variaveis abstratas, sendo estas chamadas de fatores.
A analise da adaptabilidade é realizada graficamente utilizando-se os escores em relacéo aos fatores. Sao tracados eixos paralelos, com a média dos
escores, de modo a se formar quatro quadrantes
(MURAKAMI, 2001).
Este trabalho teve como objetivo realizar
estratificacao ambiental e analise de adaptabilidade de 36 Iinhagens de soja avaliadas no inverno de
2004 e na safra 2004/2005, sendo utilizados os
municipios de Palmas, Formoso do Araguaia e

Aparecida do Rio Negro, todos localizados no Estado de Tocantins.

variacéo (CV) de 8,2 % e 9,2 % para producao de
graos, sendo que a primeira época de plantio na safra 2004/2005 de Palmas, observou-se o maior CV,
de 16,88 %.
Foram verificadas diferencas significativas entre ambientes, genotipos e interacao GxA.
As duas épocas de plantio em Formoso do
Araguaia foram agrupadas, com base no primeiro
fator, o segundo fator agrupou o plantio de inverno
e a terceira época da safra 2004/2005 de Palmas, e
o terceiro fator agrupou as duas primeiras épocas
de plantio da safra 2004/2005 em Palmas e as duas
épocas de plantio em Aparecida do Rio Negro.
As Iinhagens UTOC 5007, UTOC 2001 e UTOC
98221, destacaram-se por apresentarem ampla adaptabilidade e estarem entre os mais produtivos.
Com base neste estudo, poder-se-a diminuir os
plantios em diferentes ambientes, na proxima safra,
na selecao de Iinhagens.

Os ambientes considerados foram:

- Palmas: um plantio no inverno de 2004 e trés
épocas de plantio na safra 2004/2005, no Centro
Agrotecnologico de Palmas - CAP;
— Formoso do Araguaia: duas épocas de plantio, no
inverno de 2004, no Centro Pesquisa
Agroambiental da Varzea - CPAV;
- Aparecida do Rio Negro: duas épocas de plantio
na safra 2004/2005, em fazenda particular.
O delineamento experimental utilizado foi o de

blocos casualizados com 3 repetic6es. A estratificacao ambiental e a analise de adaptabilidade foram baseadas em analise de fatores.
Os experimentos realizados em Formoso do
Araguaia foram obtidos os menores coeficientes de

Literatura consultada
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E1 1. Selecao direta, indireta e por indices em populacﬁes F3 de soja
COSTA, M.M.‘; MAURO, A.O.‘; UNEDA-TREVISOLI, S.H.2; BARBARO, l.M.‘*“; SARTI, D.G.P.‘; SILVEIRA,
G.D.‘; MUNIZ, F.R.S.‘. ‘FCAV/UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n., CEP 14884900, Jaboticabal, SP, mmarchi@hotmaiI.com; “APTA Regional Centro Leste; 3APTA Regional Alta Moglana.

A selecao baseada em um ou poucos caracteres tido restrito entre familias, dentro de familias e topara obtencao de genotipos superiores, pode ser tal, pela razao entre suas respectivas variancias
pouco eficiente, por conduzir a um genotipo superi- aditivas e fenotipicas.
or apenas em relacao aos caracteres selecionados.
Nas estimativas dos ganhos por selecao foram
Assim, a selecao simultanea de um conjunto de utilizados os seguintes métodos (Cruz e Regazzi,
caracteres, que pode ser efetuada eficientemente 1997): selecﬁo direta e indireta (entre e dentro de
através do uso de indices de selecao, aumenta a familias e massal), indice baseado em soma de ranks
chance de éxito de um programa de melhoramento. (Mulamba e Mock, 1978) e indice baseado nos ganOs indices possibilitam a selecao com base em um hos desejados (Pesek e Baker, 1969).
complexo de variaveis de interesse economico (Cruz
Para o do indice de Pesek e Baker, os ganhos
e Regazzi, 1997; Cruz, 2001).
desejados foram correspondentes a um desvio paAlgumas comparacﬁes dos indices com a sele- drao genético (Cruz e Regazzi, 1997). Para ambos
cao direta permitem concluir que a utilizacao destes os indices, os caracteres VA, NV, NS e PG foram
como critério de selecao propicia resultados relati- considerados primarios e APM e Ac, secundarios.
vamente superiores. De modo geral, o ganho direto
Visando padronizar o numero de plantas em cada
sobre o carater é reduzido, entretanto esta reducao é método, para obtencao das estimativas de predicao
compensada pela melhor distribuicéo de ganhos favo- dos ganhos, adotaram-se valores de selecﬁo de 50%
raveis nos demais caracteres (Cruz e Regazzi, 1997). e 25%, na selecao entre e dentro de familias, resO presente trabalho objetivou a estimacao e pectivamente, e de 20% das progénies para a selecomparacéo dos ganhos genéticos pela selecao di- céio massa) e para os indices.
reta e indireta e pelos indices baseados
em soma de ranks e nos ganhos deseja- TABELA 1 . Estimativas dos ganhos por selecao (GS %) pelos
métodos: selecao direta e indireta (entre e dentro
dos, para selecao de genotipos de soja
de famﬂias e massal), indice de Mulamba & Mock
mais promissores.
(MM) e indice de Pesek & Baker (PB), no cruzaO experimento foi conduzido na area
mento
MGBR 95-20937 x IAC Foscarin 31 de soja.
experimental do Departamento de Producao Vegetal da Faculdade de Cienci___
_
GS%
7
7
as Agrarlas e Veterlnarias, UNESP —
C*
:_ APM Ac VA
NV
_N§_
PG Total
Campus de Jabotlcabal. A distribuicao
dos genotipos seguiu o esquema de fa- Selecao entre e dentro de familias‘ .................................. ..
milias com testemunhas intercalares (Re- APM 7,61 0,99 0,20
0,56
0,25
1,38 14,57
-1,86 -3,07 -1,13
-7,76
—6,85 -12,81 -39,58
nascenca e Lideranca). A conducao do Ac
-0,77 0,32 5,43 27,45 25,97 35,28
95,68
ensaio foi realizada conforme recomen- VA
NV
-0,05
0,61
5,26
27,62
26,00
35,93
96,64
dac6es técnicas para a cultura da soja.
NS
-0,05
0,61
5,26
27,62
26,00
35,93
96,64
Foram utilizados 187 genotipos da
PG
1,16
1,41
4,94
26,63
25,33
36,26
96,86
geracao Fe, compondo 21 familias provenientes de dois cruzamentos. As plan- Selecao Massa)‘ ........................................................... ..
8,92 10,00 50,39
tas foram avaliadas no estagio R8 (Fehr APM 9,89 3,32 1,87 10,78
Ac
-5,90
-6,10
-0,54
-13,54
-11,80
-11,84 -51,45
e Caviness, 1977) para os caracteres
VA
0,57
0,42
5,84
30,91
28,21
30,58 98,68
altura da planta na maturacao (APM);
NV
5,16 2,71
5,38
35,70
32,13
35,08 123,16
acamamento (Ac); valor agronomico
(VA); numero de vagens por planta (NV);

numero de sementes por planta (NS) e
producao de gréos por planta (PG).

As analises estatisticas foram
efetuadas através do Programa Genes
(Cruz, 2001). Os coeficientes de
herdabilidade foram estimados no sen-

NS
PG

MM
PB

5,16
5,57
4,55
4,89

2,71
2,71
2,71
1,88

5,38
5,15
5,61
5,61

35,70
34,84
35,40
33,17

32,13
31,85
31,87
30,42

35,08
36,09
38,92
39,25

123,16
121,25
126,55
118,46

“valores em negrito = ganhos diretos na selegao sobre 0 carater em questao.
" C: caracteres; APM: altura da planta na maturagao; Ac: acamamento; VA:
valor agronomico; NV: numero de vagens; NS: numero de sementes; PG: producao de graos.
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Pelas estimativas dos ganhos de

TABELA 2. Estimativas dos ganhos por selecao (GS %) pelos

selecao obtidas para os seis caracteres

métodos: selecao direta e indireta (entre e dentro

avaliados nos dois cruzamentos, cons-

de familias e massal), indice de Mulamba &

tata-se que os maiores ganhos diretos
foram obtidos para NV, NS e PG, tanto

cruzamento MGBR 95-20937 x BR-16 de soja.

pela selecao direta como pelos indices
(Tabelas 1 e 2). Tal fato ja era esperado, pois a selecao foi feita priorizando
esses caracteres, considerados principais, e que apresentaram os maiores
coeficientes de herdabilidade e elevado
diferencial de selecao. Além disso, pode
ser constatado (Tabelas 1 e 2), que os
ganhos individuais obtidos pela selecao
direta massal foram superiores aos outros métodos.
Considerando-se os ganhos totais
obtidos por cada critério de selecao,
pode ser observada uma ligeira superioridade do indice de Mulamba e Mock,
com alguns valores proximos aos obtidos pela selecao direta e indireta massal
sobre os caracteres NV, NS e PG, e também muito semelhantes aos do indice
de Pesek e Baker (Tabelas 1 e 2). Tais

Mock (MM) e indice de Pesek & Baker (PB), no

e,

_____._m
APM

Ac

es% VA

NV

NS

PG

Total

1,82
8,26
19,39
28,08
28,09
27,46

2,18
16,64
29,97
39,32
38,20
40,26

18,14
25,46
62,97
94,26
87,70
91,65

3,55
-5,91
27,72
31,77
32,59
31,50
32,17
31,78

4,22
-6,30
38,10
42,04
41,59
43,83
43,33
43,58

25,04
-20,43
91,67
102,24
103,78
104,97
106,12
105,51

Selecao entre e dentro de familias‘
APM 8,27 1,00 -0,99
Ac
-3,63 -3,90 3,61
VA
-2,30 -1,06 6,26
NV
1,52 0,60 5,95
NS
-0,49 0,01 5,27
PG
0,23 0,39 5,55

-0,49
6,70
17,41
24,42
23,11
23,87

Selecao Massa)‘

ueijég

APM 8,34 1,29
Ac
-0,92 -3,53
VA
0,37 -1,30
NV
0,16 -0,77
0,62 -0,42
NS
1,20 -0,54
PG
MM
0,95 -0,31
PB
1,10 -0,54

0,21
0,29
7,01
6,16
6,35
6,54
6,82
6,82

'4'!

22,62
26,64
26,36
25,98
26,17
25,98

“Valores em negrito = ganhos diretos na selecao sobre o carater em questao.
' C: caracteres; APM: altura da planta na maturacao: Ac: acamamento; VA:
valor agronomico; NV: numero de vagens; NS: numero de sementes; PG:
produgao de graos.

fatos foram também observados por
Costa et al. (2004).
Considerando-se os caracteres NV
e NS, foram obtidos ganhos diretos pela
selecao massal superiores aos da selecao entre e
dentro de familias para todos os cruzamentos, e aos
ganhos indiretos em quase todas as situac6es, exceto
com aqueles altamente correlacionados entre si, onde
esses ganhos foram iguais. Os ganhos proporcionados pelos indices superaram os ganhos diretos da
selecao entre e dentro de familias, mas foram inferiores a massal.
Analisando-se o carater PG, o mais importante

do ponto de vista economico, a selecao massa) propiciou ganhos diretos sempre superiores aos da selecao entre e dentro de familias para os dois cruzamentos, sendo também superiores aos ganhos indiretos. Com relacao aos ganhos proporcionados pelos indices de selecao, esses sempre superaram os
ganhos diretos pela selecao entre e dentro de familias, sendo muito proximos (Tabela 2) e até superiores aos da selecéo massa) (Tabela 1).
Os resultados obtidos entre os métodos, apesar
de pouco diferenciados, permitem inferir que a utili-

zacao dos indices apresenta-se vantajosa em relacao a selecao direta, em funcao da obtencéo de ganhos mais distribuidos em todos os caracteres avalia-

dos, com ganhos totais. maiores, sem proporcionar
perda significativa no carater principal, com uma ligeira vantagem do indice baseado em soma de "ranks".
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E12. Reacao de genotipos de soja a Sclerotinia sclerotiorum
ZITO, R.K.‘; WRUCK, D.S.M.‘; FRONZA, V.‘; ARANTES, N.E.2. ‘Epamig, Cx. Postal 351, CEP 38001970, Uberaba, MG, zito@epamiguberaba.com.br; 2Embrapa Soja.
A podridao branca da haste, ou mofo branco, é
uma das principals doencas da cultura da soja na
regiao dos solos sob cerrados, principalmente nas
areas de chapadas. O fungo causador (Sc/erotinia
sclerotiorum) sobrevive no ambiente e, uma vez na
area, nao mais se erradica o patogeno.
Para 0 controle da doenca, deve-se evitar a introducao do fungo, fazendo uso do tratamento de
sementes. Recomenda-se, ainda, fazer rotacao de
culturas, evitando espécies que sejam hospedeiras
do fungo. A reducao da densidade de semeadura e,
ou, aumento do espacamento entre linhas sao medidas paliativas para conviver com o fungo.
Ainda n50 foram relatados casos de reacao de
cultivares brasileiros para este fungo.

O objetivo deste trabalho foi encontrar diferencas varietais para a doenca podridéo branca da
haste.
O experimento foi instalado em sistema de plantio direto, na Fazenda Chapadao, situada em Sacramento, MG. A altitude local é de 1.040 m. A semeadura foi efetuada em 24/11/2003.
Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetic6es. Cada unidade experimen-

tal foi constituida de quatro linhas de 5,0 m, espacadas em 0,5 m, considerando-se como area util,
para efeito de obtencao de dados de rendimento e
altura de plantas, as duas linhas centrais, descartadas 0,5 m de cada extremidade. A avaliacao de mofo

branco foi realizada por meio de contagem de plantas infectadas em toda a parcela. O dados foram
expressos em percentagem de plantas infectadas.
Para analise estatistica, os dados percentuais foram
transformados em arcoseno (x%/100)°'° e as médias discriminadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
N50 foram detectadas difereneas na altura de
plantas, apesar de ser uma caracteristica varietal. A
populacéo de plantas foi diferente em funcﬁo das
recomendacées técnicas de populacao de cada
genotipo.
Nao foram detectadas diferencas de rendimento entre os genotipos, provavelmente devido ao erro
experimental elevado para esta variavel (C.V. =
24,0%) e porque os rendimentos obtidos foram relativamente baixos.
Os genotipos apresentaram diferencas varietais
quanto a incidéncia de mofo branco (Tabela 1). Os
genotipos BR97-11548 e Potenza apresentaram
maiores valores, enquanto que BRSMG Garantia,
Monarca, MG/BR 46 (Conquista) e MGBR99-4657
apresentaram valores de incidéncia de mofo branco significativamente menores que os dois primeiros.
Com base nestes resultados observa-se que ha
variabilidade genética para a resisténcia ao mofo
branco, o que torna possivel a selecéo de genotipos
resistentes a doenca.

TABELA 1. Valores médios de altura de plantas, populacao de plantas, incidéncia de mofo
branco e rendimento de gr5os de genotipos de soja, obtidos em area infestada
com o fungo Sclerotinia sclerotiorum. Sacramento, MG. Safra 2004/2005.
7

Genoﬁpo
#7
__ _

Altura de
plantas (cm)

Populacao
7 de plantas’

lncidéncia de
Mofo brance (%)

75a
79a

242.000
249.000
197.000
227.000
271.500
269.500

9,4a
7,0a
1,4b
1,3b
1,4b
1,1 b

2.453
2.585
2.270
2.050
2.573
2.015

530,8

24,0

BR97-11548
Potenza
BRSMG Garantia
Monarca
MG/BR 46 (Conquista)
MGBR99-4656

c.v. (%)

75a
76a
71a
70a

_ _6_'.4.

5

5

W 8,1

a
a
b
ab
a
a

Médias seguidas de mesma Ietra nao diferem entre si, a 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Rendimento

(kg/ria)

a
a
a
a
a
a
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E13. Adaptabilidade e estabilidade de genotipos de soja RR
no Triangulo Mineiro, na safra 2004/05
FRONZA, V.‘; ARANTES, N.E.A.2; ZITO, R.K.‘; SOUSA, J.S.“. ‘Epamig, Cx. Postal 351, CEP 38001970, Uberaba, MG, vanoli@epamig.br; 2Embrapa Soja; 3CEFET-Uberaba; ‘Bolslsta da FAPEMIG.

Quando a interacao genotipo x ambiente for
significativa, a analise de adaptabilidade e estabilidade é um procedimento complementar muito util
para a indicacao de cultivares. Dentre as
metodologias propostas, a de Annicchiarico (1992,
citado por Cruz, 2001) parece ser muito pratica e
de facil interpretacao. Neste método, a estabilidade é medida pela superioridade do genotipo em reIacao a média de cada ambiente e pelos desvios
em relacao a esta, estimando-se um indice de
confiabilidade (mi). Os genotipos com maior Ei séo
os mais estaveis e também os mais adaptados nos
ambientes estudados.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a adaptabilidade e estabilidade de genotipos de soja
RR (Roundup Ready), resistentes ao herbicida
glifosato, componentes dos experimentos de VCU's
conduzidos em Minas Gerais pela parceria entre
Epamig, Embrapa e Fundacao Triangulo.
Os experimentos foram instalados durante o més
de novembro de 2004, em cinco locais do Triangulo
Mineiro: Conquista, Irai de Minas, Sacramento e
Uberaba (Epamig e Chapada), todos em semeadura
direta mecanizada. Foram avaliados 22 genotipos
de soja de ciclo médio, compreendendo 18 linhagens e uma cultivar de soja RR e trés cultivares convencionals. Utilizou-se o delineamento de blocos ao
acaso, com quatro repetic6es, e parcelas com quatro fileiras de 5,0 m de comprimento, espacadas de
0,5 m. Na colheita, descartaram-se as duas fileiras
Iaterais e 0,5 m de cada extremidade das fileiras
centrais.
A analise de adaptabilidade e estabilidade dos
genotipos foi efetuada utilizando-se o programa
Genes (Cruz, 2001), segundo o método proposto
por Annicchiarico, apenas para o rendimento de
graos.
Houve efeito significativo (P<0,01) de ambientes, genotipos e da interacao genotipos x ambientes.
Segundo o método proposto por Annicchiarico,
todos os genotipos com indice de confiabilidade
superior a 100% poderiam ser recomendados. Porém, além do rendimento de gr5os, outras caracte-

risticas importantes também devem ser Ievadas em
consideracao na indicacao de cultivares. Assim, em
termos de rendimento de graos, pela analise geral

os genotipos superiores, ou seja, com maior valor
de co], foram as Iinhagens RR BR01-66585, BR0166570, BR02-61351 e BR02-60753, e as cultivares Valiosa RR e Conquista (Tabela 1). Estes
genotipos foram os que apresentaram maior produtividade relativa e menor desvio em relacao a média de todos os ambientes, sendo os mais estaveis
e mais adaptados, demonstrando adaptacao ampla.
O método proposto por Annicchiarico também
fornece um indice ambiental que proporciona a
estratificacao dos ambientes em favoraveis (indice
ambiental positivo) e desfavoraveis (indice ambiental
negativo). Desta forma, os experimentos de Conquista, Sacramento e Uberaba (Epamig) foram considerados como ambientes favoraveis e, os de Irai
de Minas e Uberaba (Chapada), como desfavoraveis (Tabela 1). O principal motivo desta classificacao foi a elevada incidéncia de ferrugem no final do
ciclo, nestes dois ultimos locais, pelo fato de que
uma unica aplicacao de fungicida, conforme efetuado, foi insuficiente para o bom controle da doenca. Nesta condicao, sobressairam as Iinhagens RR’s
BR02-74364, BRASN01-22036, BR02-60753,
BR01-66585 e BR01-68839, e as cultivares Valiosa RR e Conquista. Ja nos ambientes favoraveis
destacaram-se os mesmos genotipos que na analise geral, com excecao da linhagem BR02-60753,
obtendo-se rendimentos médios entre 3.990 e
4.224 kg/ha.
Apesar dos dados serem referentes a apenas
um ano, foi reafirmada a boa performance na regiao
das cultivares Valiosa RR e Conquista e de novas
Iinhagens de soja RR, como a BR01-66585 e BR0166570.
A metodologia utilizada foi eficiente na discriminacao dos genotipos e dos ambientes, sendo uma
ferramenta util para a selecao dos melhores genotipos
em ensaios em rede e para a indicacao de novas
cultivares.

Referéncias bibliograficas
CRUZ, C.D. Programa Genes: versao Windows;
aplicativo computacional em genética e estatistica.
Vicosa: UFV, 2001. 648p.
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TABELA 1. Producﬁo de gr5os e indice de confiabilidade (cor), de acordo com a metodologia proposta
por Annicchiarico, de genotipos de soja RR avaliados em cinco locais de Minas Gerais na
safra 2004/05.

5 5
Genotipos

7

_
BR01-66585
BR01-66570
BRS Valiosa RR
MG/BR 46 (Conquista)°
BR02-61351
BROZBO753
BR02-74364
BRASN0143092
BR01-68839
BRASN01-22036
BRASNOF13567
BR01-66450
BRASN0143549
BRASD007686
BRGO022061
BRG0023351
BRASN0143076
M-SOY 841 13
BRGO02-4534
BRSGO Jataia
BRASD008053
BR02-77989

weqe

e

Analise geral _ _
Producafca _
(%)
(kg/ha)
3674
3619
3566
3560
3567
3447
3351
3302
3339
3345
3295
3292
3212
3271
3197
3200
3134
3063
2972
2866
2861
2752

sgese

(109)
(108)
(107)
(107)
(104)
I103)
(100)
(100)
(99)
(99)
I99)
(98)
(96)
(96)
(95)
(93)
(92)
(9U
(88)
(86)
(84)
(8H

Ambientes favgraveis‘ 5 7 Ambgmes d5sfavoréveis
Producao
(DI
_
Producio
(DI
(kg/ha)
_ (%)
(kg/ha)
(%)
4224
4203
4006
3990
4152
3768
3424
3676
3591
3555
3761
3782
3635
3755
3677
3756
3554
3444
3482
3218
3355
3113

3687

1 Conquista, Sacramento e Uberaba (Epamig).
2 Irai de Minas e Uberaba (Chapada).
3 Cultivares testemunhas de soja convencional.
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I111)
(113)
(106)
(106)
(107)
(99)
(92)
(98)
(94)
(91)
(99)
(101)
(96)
(97)
(96)
(101)
(92)
(91)
(92)
(84)

(90)
(82)

2848
2743
2907
2915
2690
2965
3241
2742
2960
3031
2597
2558
2577
2545
2477
2366
2504
2492
2208
2337
2121
2211

jééas

(107)
(101)
(109)
(108)
(100)
H11)
(119)
(103)
(106)
I112)
(97)
(94)
(98)
(96)
(92)
(83)
l9H
(91)
I82)
(87)
(77)
(79)
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E14. Distribu .5‘OI: O de racas de Heterodera glycines no Brasil
DIAS, W.A.; SILVA, J.F.V.; GARCIA, A.; CARNEIRO, G.E.S.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-

970, Londrina, PR, wdias@cnpso.embrapa.br
O nematoide de cisto da soja (NCS), H. glycines,
apresenta grande variabilidade genética. Isso ficou
muito bem documentado, nos Estados Unidos, com
a utilizacao de cultivares resistentes. A raca 3 era
predominante, quando a primeira cultivar resistente, ‘Pickett’, foi desenvolvida. Depois de poucos anos
de cultivo de ‘Pickett’ e de outras cultivares com
resisténcia derivada de ‘Peking’, a raca 4, atualmente
classificada como raca 14, foi detectada em algumas regi6es. Novamente outras cultivares resistentes as racas 3 e 14, derivadas da PI 88788, foram
liberadas para cultivo e a raca do nematoide mudou,
tornando-se agora raca 5 ou 2. No Brasil, a variabilidade parece ser ainda maior. Mesmo antes do
patogeno sofrer pressao de selecao, pelo uso de
cultivares resistentes, foram detectadas as racas 2,
3, 4, 5, 10 e 14 (Noel et aI.,1994).
O termo raca foi proposto para diferenciar os
isolados do patogeno, com base nas suas habilidades em reproduzir-se sobre uma série de genotipos
de soja. Foram escolhldas como diferenciadoras, as
cultivares Peking e Pickett e as Pls, 88788 e 90763.
A cultivar Lee foi recomendada como padrao de

suscetibilidade. A designacao da raca é feita com
base no numero de fémeas do nematoide formado
sobre cada diferenciadora, em relacao ao numero
encontrado em ‘Lee’ (Golden et al., 1970). Para cada
diferenciadora, é calculado um indice de fémeas (IF),
isto é, lF(%) = (numero médio de fémeas na
diferenciadora/numero médio de fémeas em 'Lee’) x
100. Se a diferenciadora apresentar um lF<10%, é
classificada como resistente. Ao contrario, é tida
como suscetivel. inicialmente, foram designadas
quatro racas. Entretanto, com a crescente utilizacao
de cultivares resistentes, surgiram isolados que nao
se enquadraram naquelas racas propostas. Para
abriga-los, o esquema teve que ser expandido e
permitiu a caracterizacao de até 16 racas (Riggs &
Schmitt, 1988).
Com a recomendacao, no Brasil, das primeiras
cultivares resistentes ao NCS, 0 agricultor esta voltando ao monocultivo da soja. Essa pressao de selecao devera resultar no aparecimento de novas racas, comprometendo a vida util desses materiais.
Como se trata de um nematoide de fecundacao cruzada e de facil disseminacao, existe, também, a

possibilidade do surgimento de novas racas a partir
da troca de informacﬁes genéticas entre as diferen-

tes populac6es do parasita. O acompanhamento da

distribuicao/evolucao das racas presentes nas diferentes regi6es do Pais é fundamental para nortear
os programas de melhoramento genético de soja,
no estabelecimento de estratégias para o desenvolvimento de genotipos resistentes, e para orientar os
sojicultores na selecao de cultivares para as areas
infestadas. Com este proposito, populacées do NCS
sao coletadas, anualmente, nas diversas regi6es do
Brasil e trazidas para a Embrapa Soja, em Londrina,
PR, onde sao conduzidos, em casa-de-vegetacao,
testes para identificacao das racas. Esses testes tiveram inicio no primeiro semestre de 1995 e, até o
final da safra 2004/05, foram estudadas 160 popuIacﬁes.
Para a obtencao do inoculo (suspensao de ovos),
cada populacao é multiplicada na cultivar de soja
Embrapa 20, por 30-60 dias, quando os sistemas
radiculares das plantas sao submetidos a extracao
das fémeas e, posteriormente, dos ovos.
Sementes da série diferenciadora de raeas e dos
padr6es de suscetibilidade (‘Lee’) e de resisténcia
l’Hartwig’ e Pl 437654) sao germinadas em areia
e, trés dias apos a emergencia, sete plantulas de
cada genotipo sao transplantadas (uma por vaso) e
inoculadas com 4.000 ovos do nematoide. Decorridos 28-30 dias, o sistema radicular de cada uma
das plantas é lavado em peneira de 20 mesh acoplada
sobre uma de 60 mesh, para a recuperacao das fémeas, que sao quantificadas sob microscopic
estereoscopico. Calculados os indices de fémeas, a
raca é designada, adotando-se o esquema de Riggs
& Schmitt (1988).
No Mato Grosso foram constatadas as racas 1
(Campo Verde, Primavera do Leste e Tangara da Serra), 2 (Campo Verde), 3 (Alto Taquari, Campo Novo
do Parecis, Campo Verde, Deciolandia, Diamantino,
Don Aquino, ltiquira, Primavera do Leste, Santo
Antc">nio do Leste, Sapezal e Sorriso), 4 lTangara da
Serra), 4* (Sorriso), 5 (Campos de Julio, Campo
Verde, Don Aquino, Jaciara, Primavera do Leste,
Sapezal e Sorriso), 6 (Campos de Julio, Sapezal e
Tapurah), 10 (Alto Taquari), 14 (Alto Garcas, Alto
Taquari, Guiratinga e Sorriso) e 14* (Sorriso).
As racas 4* e 14* diferem, das racas 4 e 14
classicas, respectivamente, por apresentarem habilidade em parasitar a cultivar Hartwig. A resistencia
da Pl 437654, um dos parentais de ‘Hartwig’, foi
mantida. Entretanto, a forte ligacao do(s) seuls)
gene(s) de resisténcia com o loco i (cor preta do
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tegumento da semente), tem impedido a transferencia da resistencia para cultivares elite (Dias, 2003).

No Mato Grosso do Sul ocorreram as racas 3
(Agua Clara e Sonora), 4 (Chapadao do Sul), 5
(Chapadao do Sul), 6 (Camapua, Chapadao do Sul e
Costa Rica), 9 (Agua Clara e Sonora), 10 (Costa
Rica) e 14 (Alcinopolis e Costa Rica).
Em Goias verificou-se presenca das racas 3
(Catalao, Chapadao do Céu, Gameleira de Goias,
lpameri, Luziania, Mineiros e Rio Verde), 4 (Chapadao
do Céu e Jatai), 5 (Chapadao do Céu), 6 (Chapadao
do Céu, lpameri, Jatai e Mineiros), 9 (Chapadao do
Céu e Jatai), 10 (Rio Verde) e 14 (Campo Alegre de
Goias, Chapadao do Céu, Jatai, Mineiros, Perolandia
e Serranopolis).
Em Minas Gerais foram encontradas as racas 3
(Araguari, Coromandel, Indianapolis, Irai de Minas,
Joao Pinheiro, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos
de Minas, Pedrinopolis, Perdizes, Presidente Olegario,
Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlendia) e 6
(Uberaba).
Nos estados da Bahia (Formosa do Rio Preto),
de Sao Paulo (Assis, Florinea e Taruma) e do Parana
(Bela Vista do Paraiso, Congoinhas, Marechal Candido Rondon, Sertaneja e Tupassi) somente foi detectada a raca 3.
No Rio Grande do Sul ocorreram as races 3
(Coimbra e Sao Miguel das Miss6es) e 6 (Cruzeiro
do Sul).
Nos estados de Tocantlns (Dianopolis) e do
Maranhao (Balsas) foram detectadas as racas 1 e 9,
respectivamente.
O panorama atual da distribuicao de racas do
NCS no Brasil, é o seguinte: no Mato Grosso estao
presentes as racas 1, 2, 3, 4, 4*, 5, 6, 9, 10, 14 e
14*; no Mato Grosso do Sul e em Goias, as racas 3,
4, 5, 6, 9, 10 e 14; em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, as racas 3 e 6; no Parana, em Sao Paulo
e na Bahia, apenas a raca 3; em Tocantins, a raca 1
foi a anica detectada até o momento; no Maranhao,
onde o NCS foi detectado na tlltima safra, a raca
presente é a 9.
Apesar de o historico da utilizacao de cultivares
resistentes ao NCS no Brasil ser recente, ja foram
detectadas as racas 1, 2, 3, 4, 4*, 5, 6, 9, 10, 14
e 14*, com predominencia da 3. Nos estados de
Goias, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, a
evolucao de racas com numero de genes de
avirulencia mais elevado tem acontecido de forma
muito rapida. Para esses estados, existe carencia de
cultivares resistentes. As cultivares disponiveis, normalmente sao resistentes apenas as racas 1 e 3.

Nas areas infestadas com outras racas, os agricultores, geralmente semeiam ‘BRSMT Pintado’, uma
cultivar resistente as racas 1 e 3 e moderadamente

resistente as demais racas do NCS, exceto aquelas
populacees que parasitam Hartwig (racas 4* e 14*).
Como os agricultores estao praticando o monocultivo
de ‘BRSMT Pintado’, a vida util da cultivar podera
ser curta. Para amenizar o problema, os programas
de melhoramento de soja precisam liberar cultivares
com resistencia oriunda de outras fontes, como as
PI 88788 e PI 90763. Os genes de resistencia disponiveis deverao ser rotacionados pelos agricultores. Mesmo nos estados onde ocorre apenas a raca
3, a diversificacao das fontes e a rotacao dos genes
de resistencia, também é importante.
Como ‘Hartwig’ é a fonte de resistencia ao NCS
mais utilizada pelos programas brasileiros de melhoramento de soja e existe grande chance de as
populacees do nematoide com habilidade de parasitala serem disseminadas para outras regi6es, nos testes de identificacao de racas conduzidos no Brasil,
essa cultivar devera sempre ser incluida como
diferenciadora. Toda vez que a resistencia de
‘Hartwig’ for vencida, o namero da raca devera vir
acompanhado de um sinal positivo (+), como sugerido por Dias et al. (1998).
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E15. lndicacao da cultivar de soja BRSGO Iara para o
Estado de Minas Gerais
MOREIRA, C.T.‘; SOUZA, P.l.M. DE‘; FARIAS NETO, A.L. DE‘; ABUD, 8.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.3; NUNES
JUNIOR, J.“; ASSUNCAO, M.S.’; ARANTES, N.E.2; ALMEIDA, L.A. DE’; SILVA, J.F.V.’; YORINORI,
J.T.2; DIAS, W.P.‘. ‘Embrapa Cerrados, Cx. Postal 08223, CEP 73310-970, Planaltina, DF,

cIaudete@cpac.embrapa.br; 2Embrapa Soja; QAGENCIARURAL/GO; ‘CTPA/GO.
A cultivar de soja BRSGO Iara é originada do
cruzamento entre Sharkey*2 X BR 90-4630. Foi
obtida pelo método genealogico modificado (MSSD).
BRSGO Iara apresenta crescimento determinado. Possui cor do hipocotilo verde e cor de pubescencia marrom clara. Sua flor é branca e a cor da vagem
é marrom clara. O tegumento de sua semente é
amarelo, com baixa intensidade de brilho e a cor do
hilo é preta. Apresenta reacao a peroxidase negativa.
E resistente a doencas como pastula bacteriana,
mancha olho-de-ra, cancro da haste e aos nematoides
de galha, Meloidogyne incognita e de cisto,
Heterodera glycines, raca 3. E moderadamente resistente ao oidio e apresenta-se suscetivel a podridao vermelha da raiz, ao nematoide de galha,
Me/oidogynejavanica e ao virus do mosaico comum
da soja.
O processo inicial de desenvolvimento da cultivar - as hibridacﬁes, e os primeiros avancos de gerac6es - foi realizado na Fazenda Experimental da

Embrapa Soja, localizada no municipio de Londrina,
PR. As etapas seguintes, a partir do terceiro avanco
de geracao, todos processos de selecao de plantas,
os testes de progenies e as avaliacees para reacees
as doencas, obtencao da linhagem e ensaios de adap-

tacao foram realizados no programa de melhoramento
da Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF e conduzidos em varios locais dos cerrados da regiao CentroOeste.
Os ensaios para estabelecer o valor de cultivo e
uso da cultivar (VCU) ou avaliacao final para o Esta-

do de Minas Gerais foram conduzidos nos municipi-

os de Capinépolis, Conquista, Irai de Minas, Sacramento e em Uberaba (dois locais), durante duas safras (2002/2003 e 2003/2004). Esses ensaios foram delineados em blocos ao acaso com quatro repeticees por ambiente. Cada parcela experimental
foi constituida de quatro fileiras de 5 m de comprimento, em espacamento de 0,5 m entre fileiras e
estande médio de 15 plantas/m, com area total de
10 m2 e area util de 4 m2 ao se descartar como
bordadura as duas fileiras Iaterais e 0,5 m em cada
extremidade da parcela. A conducao dos ensaios foi
feita seguindo as tecnologias recomendadas para a
instalacao e manejo da cultura.
Nesses ensaios foram avaliadas as produtividades, numero de dias para floracao, numero de dias
para maturacao (ciclo total), altura plantas, altura
da insercao da primeira vagem, peso de 100 sementes. As cvs. M-SOY 6101 e Emgopa 316 foram utilizadas como testemunhas.
Na Tabela 1 podem ser observadas as médias
do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da
primeira vagem e peso de 100 sementes da cv.
BRSGO Iara, nas safras 2002/2003 e 2003/2004,
nos municipios de Capinopolis, Conquista, Irai de
Minas, Sacramento e Uberaba.
Na Tabela 2, sao mostrados produtividade média, ciclo total, altura de planta e produtividade relativa da cv. BRSGO Iara e das testemunhas, nas safras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado de Minas

Gerais.
A BRSGO Iara é uma cultivar com caracteristicas de extrema importancia para os produtores, pois

TABELA 1. Médias do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da primeira vagem e peso
de 100 sementes da cv. BRSGO Iara, nas safras 2002/2003 e 2003/2004, em seis
locais no Estado de Minas Gerais.

Local

Ciclo

(dias) _ _e
Capinopolis
Conquista
Irai de Minas
Sacramento
Uberaba 1
Uberaba 2

112
120
128
128
120
122

Altura de planta

lnsercao 1“ vagem

Peso 100 sementes

(cm)

(cm)

lg)

14
14
19
20
20
20

17
18
20
18
18
17
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TABELA 2. Ciclo médio, altura ,de planta, produtividade média e produtividade relativa da cv.
BRSGO Iara e das testemunhas M-SOY 6101 e Emgopa 316, nas safras 2002/2003
e 2003/2004, no Estado de Minas Gerais.

C M

“ ‘"1’

BRSGO Iara
M-SOY 6101
Emgopa 316

Ciclo

Altura de planta

121
110
118

83
80
82

(dias),

5

Produtividade

(cm), ,,_,,_,_ ___II<g/haI_
3078
2649
2884* W

apresenta precocidade (média de 121 dias), com
resistencia ao nematoide de cisto, Heterodera
glycines, raca 3 e ao nematéide de galha Meloidogyne
incognita. Pela precocidade, o produtor podera usala em safrinha (sucessao) com outra cultura como o
milho ou o sorgo. Também permitira seu cultivo em
areas infestadas com o referido nematoide.
Iara devera ser plantada no mes de novembro.
As sementes deverao ser tratadas com fungicidas e
inoculadas por ocasiao do plantio. 0 plantio devera

Produtividade relativa

,_ 1%)

1 16
100
WW e if WW" 107

ser em solos corrigidos com uma populacao média
de 280 a 350 mil plantas/ha, dependendo da época
e do nivel de fertilidade do solo. Deverao ser evitados os plantios em outubro e primeiro decendio de
dezembro por serem épocas marginais, proporcionando reducao nas produtividades. Dependendo da
regiao, podera ser plantada na segunda quinzena de
outubro. Deve-se evitar também o plantio fora dessas épocas, principalmente na época seca, mesmo
sob irrigacao.
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E16. BRS 263 [Diferente]: cultivar de soja resistente ao
nematéide do cisto indicada para a Bahia
OLIVEIRA, A.C.B. DE‘; MIRANDA, F.T.S. DE1; ALMEIDA, L.A. DE‘; KIIHL, R.A. DE S.3. ‘Embrapa Soja,
Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, barneche@cnpso.embrapa.br; 2Pesqulsador da Fundacao
Bahia de 2002 a 2003; °Consultor da Embrapa Soja até14/10/2003.
O nematoide de cisto da soja (NCS) (Heterodera
glycines) é uma das principals pragas da cultura,
pelos prejuizos que pode causar e pela facllldade de
disseminacao (Silva, 1996). Foi detectado no Brasil, pela primeira vez, na safra 1991/92. Atualmente, estlma-se que a area com o nematéide seja superior a 2,0 miIh6es de ha. Ele penetra nas raizes da
planta de soja e dificulta a absorcao de agua e nutrientes, condlclonando reduzidos porte e numero de
vagens, clorose e baixa produtividade. Os sintomas
aparecem em reboleiras e, em muitos casos, as plantas acabam morrendo. O cisto pode sobreviver no
solo, na ausencia de planta hospedeira, por mais de
oito anos (Embrapa, 2004).
As estratégias de controle incluem a rotacao de
culturas, o manejo do solo e a utllizacao de cultivares de soja resistentes, sendo ideal, a combinacao
dos tres métodos. O uso de cultivares resistentes é
o método mais econemico e mais eficiente, porém,
seu uso exclusivo pode provocar pressao de selecao
de racas, devido a grande variabilidade genética desse
parasita (Schmitt & Noel, 1984).
Na Bahia, fol detectada uma area infestada com
o NCS na regiao conhecida como Garganta e a raca
identificada foi a 3.

O desenvolvimento de cultivares mais produtivas, estaveis e melhor adaptadas as diferentes regl6es produtoras de soja do Brasil, tem representado
uma importante contribulcao no estabelecimento da
soja como uma das principals culturas no nosso pais.
Estabilidade é conferida pela lntroducao de resistencia a doencas, nematoides e pragas e pela introdu-

cao de caracteristicas agronemlcas especiais como
tolerancia aos solos acidos, penetracao profunda de
raizes e alta qualidade fislolégica de semente, permitindo a planta tolerar os fatores adversos que podem comprometer a producao (Almeida & Kiihl,
1998). Atualmente, ha cinco cultivares de soja resistentes ao NCS raca 3 disponiveis e com registro
ou indicacao para a Bahia (Embrapa, 2004).
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma cultivar com resistencia ao NCS, estavel e
com adaptacao as condicﬁes edafoclimaticas do
oeste da Bahia. A BRS 263 [Diferente] foi desenvolvida a partir do cruzamento HARTWIG x {SHARKEY
x [FORREST*3 x (LANCER x BR80-6989)I}, e a
populacao fol conduzida pelo método de “bulk”. Na
Tabela 1, sao apresentados os dados de caracteristicas agronemlcas.O desenvolvimento da cultivar fol
feito segunda as seguintes etapas:
- Safra 1995/96: Cruzamento — Londrina, PR;
- Ano de 1996: Multiplicacao da semente F1
(entressafra — casa-de-vegetacao);
- Safra 1996/97: Multipllcacao da geracao F2 — Londrina, PR;
- Ano de 1997: Multiplicacao da semente F3
(entressafra — campo / Planaltina, DF).
No ano de 1997, a Embrapa Soja, com a colaboracao da Embrapa Cerrados, envlou, a Fundacao
BA (Barreiras, BA), diversas populacees segregantes
F4, com potencialldades para resistencia ao
nematélde do cisto da soja, adaptacao geral e produtividade de graos. Do ‘bulk’ BRB97-2177, foram
coletadas plantas que geraram progenies testadas

TABELA 1. Caracteristicas agronemicas, por municipioslfazendas, em que foram realizados os testes,
média de dois / tres anos.

Cicle (dias)5
Municipio / Fazenda

Rlachao das Neves, BA (Faz. Barcelona)1
Form. Rio Preto, BA (Faz.N.S.Apareclda)1
Barreiras, BA (Faz. Copacel)1

sao Desidério, BA (Faz. FIoresta)2
Sao Desidério, BA (Faz.Mizote)3

Flor Total
57
62
64
67
58

124
117
127
127
130

Altura (Om)

'_'
|n5e|r(;3Q

Planta “vagem
66
82
61
62
83

18,7
21,9
21,5
9
23,3

Grau de
acam.

(L5)

D . _
,.

sementes

OOOOO

15,1
19
15,7
14
14,7

cencia

2,75
tl-I

M-P

—
3,0

‘Média de duas safras (2002/03 e 2003/04); 2Dados de uma safra (2002/2003); °Dados de uma safra (2003/2004).

Peso 100

SIS
.

(9)
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na safra 1998/1999; dentre elas, foi selecionada a

na Tabela 2. Na média dos 9 ambientes em que foi

progenle que recebeu a denominacao de linhagem
BABR98-11023, que veio constituir-se na cultivar
BRS 263 [Diferente]. A partir desse ponto, a Iinha-

testada, apresentou produtividade de 3090 kg/ha
contra os 3306 kg/ha da testemunha BRSMS

gem BABR98-11023 passou a partlcipar da Avaliacao Prellmlnar I (safra 1999/2000), da Avallacao

inferior a testemunha, o eu Iancamento se justlflca
pela resistencia ao NCS.

Piracanjuba. Embora sua produtividade tenha sido

Prellmlnar ll (safra 2000/2001), da Avaliacao Final
de primeiro ano (safra 2001/2002), Avaliacao Final

de segundo ano (safras 2002/2003 e 2003/2004).
Os delineamentos experimentais usados foram: blocos incompletos, na avallacao preliminar I, e blocos ao acaso, nas avallacees preliminar ll e Ill e
final I e ll.
A BRS 263 [Diferente] apresenta o habito de

crescimento determinado, possui flor de coloracao
roxa, pubescencia marrom, vagem marrom escura e
peso médio de 100 sementes de 15,7 g, semente
de tegumento amarelo opaco e hilo preto; teor de
oleo de 24,2% e de proteina de 37,5%.
E resistente ao cancro da haste (Diaporte
phaseolorum f. sp. meridionalis), a mancha olho de
ra (Cercospora sojina) e ao nematoide de cisto da
soja (Heterodera glycines) racas 1 e 3. Os testes
realizados para estabelecer o Valor de Cultivo e Uso
(VCU) da cultivar foram conduzidos em varias regi6es do estado da Bahia, nas safras de 2001/02,
2002/03 e 2003/2004; os resultados encontram-se
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TABELA 2. Produtividade: rendimento comparativo de graos da cultivar de soja avaliada e das cultivares padrees, na Bahia, por local e ano

Local
Barreiras, BA (Faz. Copacel)
Sao Desidério, BA (Faz. Floresta)

Safra

2002/03
2002/O3
Sao Desidério, BA (Faz. Mlzote)
2003/04
Riachao das Neves, BA (Faz. Barcelona)
2003/04
Barreiras, BA (Faz. Copacel)
2003/04
Form. Rio Preto, BA (Faz. N.S. Aparecida) 2003/04
Form. Rio Preto, BA (Faz. Horacio)
2003/04
Sao Desidério, BA (Faz.Stracci)
2003/04
Form. Rio Preto, BA (Faz. Martin)
2003/04

BRS

2

63

k lh
(9 a)
2.525
2.515
4.497
1.974
3.025
3.485
3.324
2.901
3.562
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Testemunhas
BRS

BRSMS

2.493
2.712
4.985
2.891
4.271
3.244
2.855
3.692
3.595

2.177
2.364
5.277
2.721
3.786
3.443
3.328
3.478
3.179

'
Sambaiba Piracanjuba Média
2.335
2.538
5.131
2.806
4.028
3.344
3.092
3.585
3.387

CV
(%)
18,7
16,6
15,8
15,5
11,4
16,7
14,9
19,8
18,1
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E17. BRS 257 - nova cultivar para alimentacao humana
PIPOLO, A.E.‘; ALMEIDA, L.A. DE‘; KIIHL, R.A. DE S.2; CARRAO-PANIZZI, M.C.‘; GOMIDE, F.B.3; MIRANDA,
L.C.‘; ARIAS, C.A.A.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; KASTER, M.’; CARNEIRO, G.E. DE S.‘; YORINORI, J.T.‘;
DOMIT, L.A.‘; DIAS, W.P.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, Londrina, PR;
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2Consultor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao Meridional.
A cultivar de soja BRS 257 foi desenvolvida
pela Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana,
de Santa Catarina e de Sao Paulo. Como linhagem

BR99-21216, foi testada em ensaios de Avaliacao
preliminar de terceiro ano e Final, nas safras 2001/
02,2002/03 e 2003/04. Sua genealogia pode ser
representada como BR93-32109 X BR94-23396.
Da analise conjunta de 54 ambientes, em tres anos
de testes, a BRS 257 apresentou produtividade
média de 3.276 kg/ha, 3,8% inferior ao melhor
padrao CD 202. Devido a caracteristica relevante
de nao apresentar as tres enzimas lipoxlgenases,
optou-se pela sua indicacao. Essa caracteristica
confere melhor sabor aos produtos a base de soja,
porque, sem a presenca das lipoxlgenases, nao ha
desenvolvimento do sabor de feijao cru observado
na soja, quando processada inadequadamente. E
cultivar do grupo de maturacao precoce, apresentando médias de 51 dias para 0 florescimento, 120
dias para a maturacao e altura de planta de 67 cm.

Tem tipo de crescimento determinado e peso de
100 sementes de 14,0 g. E resistente as doencas
cancro da haste, mancha "olho-de-ra" e mosaico
comum da soja, em avaliacees feitas em casa-devegetacao e a plistula bacteriana a campo. E moderadamente resistente a podridao parda da haste
e moderadamente resistente aos nematoides de
galhas M. incognita e M. javanica e ao oidio. E susceptivel ao virus da necrose da haste. Apresenta
cor de flor branca, pubescencia cinza, vagem cinza
clara, semente com hilo marrom claro e reacao negativa a peroxidase. A disponibilidade dessa cultivar amplia as opcees por cultivares para alimentaeao humana, constitulndo matéria-prima especial
para a lndastria processadora de extrato de soja.
Pode ser cultivada no sistema convencional e no
sistema organlco, quando agrega valor pela caracteristica especial e por ser organica. Também pode
ser utilizada para processamento de farinhas, tofu
e outros produtos a base de soja.

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 257 avaliadas em 54 ambientes nos estados de SP,PR e SC, nas safras 2001/02,
2002/03 e 2003/04.
Cultivar

%

(cm)

Rendimento
(kg/ha)

67
80

3.276
3.404

-3,8
100

Florescimento

Maturacao

Altura

(dias)

(dias)

51
52

120
119

_

BRS 257
CD 202

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 257 as principals doencas

Cultivar

‘cl-|

cs

PB

PPH

VNH

Mi

Mi

NCS

BRS 257

R

R

R

MR

S

MR

MR

S

CH = Cancro da haste, CS = M.olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podridao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nematoide de cisto da soja
R = Resistente, MR = moderadamente resistente, S = Suscetivel
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E18. BRS 262 - Nova cultivar de soja com resistencia ao
nematéide de cisto
KASTER, M.‘; PIPOLO, A.E.‘; ALMEIDA, L.A. DE‘; KIIHL, R.A. DE S.2; MIRANDA, L.C.‘; GOMIDE, F.B.3;
ARIAS, C.A.A.‘; CARNEIRO, G.E. DE S.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; YORINORI, J.T.'; DIAS, W.P.‘; ALMEIDA,
A.M.R.‘; DOMIT, L.A.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2Consultor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao Meridional.

A cultivar de soja BRS 262 fol desenvolvida pela
Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana, de
Santa Catarina e de Sao Paulo. Como linhagem
BRS99-3421, fol testada em ensaios de Avallacao
intermediaria e Final, nas safras 2001/02, 2002/O3
e 2003/04. Sua genealogia pode ser representada
como Sharkey x {Hartwig x [Savana Rxag (2) x BR85206]}. Da analise conjunta de 53 ambientes, em
tres anos de testes, a BRS 262 apresentou produtividade média de 3.319 kg/ha, 4,3% superior ao
melhor padrao BRS 134. E cultivar do grupo de

maturacao médio, apresentando médias de 60 dias
para o florescimento, 134 dias para a maturacao e
altura de planta de 83 cm. Tem tipo de crescimento
determinado e peso de 100 sementes de 15,0 g. E
resistente as doencas cancro da haste e mancha
“olho-de-ra," em avaliacees em casa-de-vegetacao
e a piiistula bacteriana a campo. Apresenta resistencia ao nematoide de cisto da soja, racas 1 e 3. Apresenta cor de flor branca, pubescencia marrom, vagem marrom clara, semente com hilo preto e reacao
positiva a peroxidase.

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 262 avaliadas

em 53 ambientes nos estados de SP,PR e SC, nas safras 2001/02,
2002/03 e 2003/04.

3 “Florescimento

Cultivar
H__ H

Maturacaor

(dias) _ 1

BRS 262
BRS134

(dias)

60
60

134
134

Altura

Rendimento

(cm) 7 e_ i _e(_Ifg/ha)
83
72

3.319
3.181

0/
O

4,3
100

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 262 as principals doencas
Cultivar

CH

CS

PB

PPH

VNH

Mi

Mj

NCS

BRSe262

R

R

R

S

SI

S

S

Rlraca 3

CH = Cancro da haste, CS = M.olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podrldao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita. Mj = M. javanica, NCS = Nematolde de cisto da soja
R = Reslstente, S = Suscetivel, SI = Sem informacao
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E19. Indicacao da cultivar de soja BRS 255 RR para os Estados do
Parana, de Sao Paulo e de Santa Catarina
ALMEIDA, L.A. DE‘; KIIHL, R.A.S.’; PIPOLO, A.E.‘; GOMIDE, F.B.3; MIRANDA, L.C.‘; ARIAS, C.A.A.‘;
KASTER, M.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; CARNEIRO, G.E. DE S.‘; YORINORI, J.T.‘; DOMIT, L.A.'; DIAS,
W.P.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR;
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2ConsuItor da Embrapa Soja até14/10/2003; 3Fundacao Meridional.
A cultivar de soja BRS 255 RR foi desenvolvida
pela Embrapa Soja e avaliada nos estados de Sao
Paulo, do Parana e de Santa Catarina. Como linhagem BR00-68510, foi testada em ensaios de Avaliacao preliminar de terceiro ano e Final, nas safras
2001/02 2002/03 e 2003/04. Sua genealogia pode
ser representada como Embrapa 137(3) x E96-392.
A linhagem E96-392, portadora do gene que confe-

re tolerancia ao herbicida glyphosate, foi selecionada do cruzamento BR 16*(4) x GTS, fornecido pela
Monsanto do Brasil. Da analise conjunta de 59 ambientes, em tres anos de testes, a BRS 255 RR apresentou produtividade média de 3.141 kg/ha, 0,3%
inferior ao melhor padrao CD 202. Devido a caracteristica relevante de tolerancia ao herbicida glifosato,

optou-se pela sua lndicacao. E cultivar do grupo de
maturacao precoce, apresentando médias de 56 dias
para o florescimento, 124 dias para a maturacao e

altura de planta de 79 cm. Tem tipo de crescimento
determinado, e peso de 100 sementes de 17,3 g. E
resistente as doencas cancro da haste, mancha “olhode-ra” e ao virus da necrose da haste, em avaliac6es em casa-de-vegetacao, e a DUSIUIB bacteriana,
a campo. E moderadamente resistente a podridao
parda da haste. Apresenta cor de flor branca,
pubescencia marrom, vagem marrom clara e semente
com hilo preto (dependendo do ambiente pode haver descoloracao da cor do hilo que pode variar de
preto para tonalldades acinzentadas ou
amarronzadas) e reacao positiva a peroxidase.

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 255 RR avaliadas em 59 ambientes nos estados de SP,PR e SC, nas safras 2001/02;
2002/03 e 2003/04.
Cultivar

Florescimento
(dias)

Maturacao
(dias)

Altura
(cm)

Rendimento
(kg/ha)

%

BRS 255 RR
CD 202

56
56

124
124

79
86

3.141
3.152

-0,3
100

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 255RR as principals doencas

Cultivar
BRS 255 RR

55R’ hcs
R

R

PB

PPH

R

MR

vm-|_
R

Mi

Mj

NCS

S

S

S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho de ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podrldao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nematoide de cisto da soja
R = Reslstente, MR = Moderadamente resistente, S = Suscetivel
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E20. lndicacao da cultivar de soja BRS 256 RR para os Estados de
Sao Paulo, do Parana e de Santa Catarina
KIIHL, R.A.DE SF; PlPOLO, A.E.‘; ALMEIDA, L.A. DE‘; GOMIDE, F.B.°; MIRANDA, L.C.‘; ARIAS, C.A.A.‘;
KASTER, M.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; CARNEIRO, G.E. DE S.‘; YORINORI, J.T.‘; DOMIT, L.A.‘; DIAS,
W.P.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR;
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2ConsuItor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao Meridional.

A cultivar de soja BRS 256 RR foi desenvolvida
pela Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana,
de Santa Catarina e de Sao Paulo. Como linhagem
BR99-100827, fol testada em ensaios de Avaliacao
Final, nas safras 2002/03 e 2003/04. Sua genealogia
pode ser representada como (E96-246 x BRS 133)
x MG/BR 46 (Conquista). A linhagem E96-246, portadora do gene que confere tolerancia ao herbicida
glyphosate, foi selecionada do cruzamento BR 16*(4)
x GTS, fornecido pela Monsanto do Brasil. Da analise conjunta de 39 ambientes, em dois anos de testes, a BRS 256 RR apresentou produtividade média
de 3.182 kg/ha, 1,6% superior ao melhor padrao
BRS 134. Devido a caracteristica relevante de tole-

rancia ao herbicida glifosato, optou-se pela sua indicacao. E cultivar do grupo de maturacao médio, apresentando médias de 60 dias para o florescimento,
144 dias para a maturacao e altura de planta de 89
cm. Tem tipo de crescimento determinado e peso
de 100 sementes de 17,0 g. E resistente as doencas cancro da haste, mancha "olho-de-ra” e mosaico comum da soja em avaliacees em casa-de-vegetacao e a pustula bacteriana a campo. E moderadamente resistente a podridao parda da haste e é resistente ao nematoide de galhas M. incognita. Apresenta cor de flor branca, pubescencia cinza, vagem
cinza clara e semente com hilo marrom claro e reacao positiva/negativa a peroxidase.

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 256 RR avaliadas em 39 ambientes nos estados de SP,PR e SC, nas safras 2002/03
e 2003/04.

_

Cultivar

Florescimento
___ (elas) _ ___

BRS 256 RR
BRS 134

Maturacao
(dias)

Altura
(crrl)

Rendimento
__(kg/ha)__

%

144
136

89
76

3.182
3.048

+1,6
100

60
62

_

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 256RR as principals doencas
Cultivar

CH

CS

PB

_PPH_

BRS 256 RR

R

R

R

MR

ymi-Le Mi
S

R

Mj

NCS

SI

S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podridao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Ml = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nemaloide de cisto da soja

R = Reslstente, MR = Moderadamente resistente. S = Suscetivel, SI = Sem informagao
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E21. lndicacao da cultivar de soja BRS 258 para os Estados de
Sao Paulo, do Parana e de Santa Catarina
PIPOLO, A.E.‘; KIIHL, R.A. DE S.2; ALMEIDA, L.A. DE‘; CARRAO-PANIZZI, M.C.‘; MIRANDA, L.C.‘;
GOMIDE, F.B.3; ARIAS, C.A.A.‘; KASTER, M.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; CARNEIRO, G.E. DE 8.‘; DIAS,
W.P.‘; YORINORI, J.T.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘; DOMIT, L.A.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001970, Londrina, PR, pipolo@cnpso.embrapa.br; 2Consu|tor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao
Meridional.

“olho-de-ra” e mosaico comum da soja. E resistente
ao nematoide de galhas M. incognita . E susceptivel
ao vlrus da necrose da haste. Apresenta cor de flor
branca, pubescencia cinza, vagem cinza clara, semente com hilo marrom claro e reacao positiva a
peroxidase. A cultivar BR-36 que deu origem a cultivar BRS 258 tem sido cultivada pelos agricultores
organlcos, por ter uma boa aceitabilidade por parte
dos importadores de soja organica, mas apresentava moderada susceptibilidade ao cancro da haste. A

A cultivar de soja BRS 258 foi desenvolvida pela
Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana, de
Santa Catarina e de Sao Paulo. Como linhagem BR99-

9980, foi testada em ensaios de Avaliacao Final,
nas safras 2002/03 e 2003/04. BRS 258 é cultivar

de soja essencialmente derivada, obtida por cinco
retrocruzamentos para a cultivar BR-36. Sua
genealogia pode ser representada como BR 36(6) X
Tracy-M . Da analise conjunta de 48 ambientes, em
dois anos de testes, a BRS 258 apresentou produ-

cultivar BRS 258 atende as necessidades dos agricultores organicos que demandam a oferta de uma

tividade média de 3.249 kg/ha, 2,4% superior ao
melhor padrao Embrapa 48. E cultivar do grupo de

soja semelhante a BR-36, agora com resistencia ao
cancro da haste. A BRS 258 pode ser utilizada para
alimentacao humana, devido ao tamanho grande de
sua semente e pela coloracao marrom clara do hilo e
pelo alto teor de proteina.

maturacao semiprecoce, apresentando médias de 53
dias para o florescimento, 125 dias para a maturacao
e altura de planta de 74 cm. Tem tipo de crescimento determlnado e peso de 100 sementes de 18,5 g.
E resistente as doencas cancro da haste, mancha

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 258 avaliadas
em 48 ambientes nos estados de SP,PR e SC, nas safras 2002/03 e
2003/04.
Cultivar

Florescimento

Maturacao

Altura

Rendimento

(dias)

(dias)

(cm)

(kg/ha)

53
54

125
121

74
76

3.249
3.172

BRS 258
Embrapa 48

%
2,4
100

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 258 as principals doencas

Cultivar

en

Mics"

PB

PPH

v|\||-|

Mi

_Mj

BRS 258

R

R

R

S

S

R

S

|\|cs
S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podridao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nematoide de cisto da soja
R = Reslstente, S = Susceptivel
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E22. lndicacao da cultivar de soja BRS 259 para os
Estados do Parana e de Santa Catarina
ALMEIDA, L.A. DE‘; KIIHL, R.A. DE S.2; PIPOLO, A.E.‘; GOMIDE, F.B.3; MIRANDA, L.C.‘; CARNEIRO,
G.E. DE 8.‘; ARIAS, C.A.A.‘; KASTER, M.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; YORINORI, J.T.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘;
DOMIT, L.A.‘; DIAS, W.P.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, Londrina, PR, pipolo@cnpso.embrapa.br;
2ConsuItor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao Meridional.
semiprecoce, apresentando médias de 54 dias para
o florescimento, 125 dias para a maturacao e altura
de planta de 80 cm. Tem tipo de crescimento determinado e peso de 100 sementes de 16,4 g. E resistente as doencas cancro da haste, mancha “olhode-ra” e mosaico comum da soja, em avallacees em
casa-de-vegetacao e a pL'|stuIa bacteriana a campo.
E suscetivel ao virus da necrose da haste. Apresenta cor de flor branca, pubescencia cinza, vagem cinza clara, semente com hilo marrom claro e reacao
positiva/negativa a peroxidase.

A cultivar de soja BRS 259 foi desenvolvida pela

Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana e de
Santa Catarina. Como linhagem BR98-18046, foi

testada em ensaios de Avaliacao preliminar de terceiro ano e Final, nas safras 2000/01, 2001/O2,
2002/03 e 2003/O4. Sua genealogia pode ser representada como BR 36 x (BR 16*6 x IAC 12). Da

analise conjunta de 78 ambientes, em quatro anos
de testes, a BRS 259 apresentou produtividade média
de 3.359 kg/ha, 1,6% superior ao melhor padrao
Embrapa 48. E cultivar do grupo de maturacao

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemlcas da cultivar BRS 259 avaliadas
em 78 ambientes nos estados do PR e SC, nas safras 2000/01,
2001/02, 2002/03 e 2003/04.

cultivar

Florescimento

7

Maturacao

(dias) 77__7

BRS 259
Embrapa 48

Altura

Rendimento

%

I7I(g/ha)

7 _ __

3.359
3.305

1,6

(dias) _7 _ _ (ecml

53
54

125
121

80
76

e

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 259 as principals doencas

Cultivar

CH

BRS 259

R

"cs
R

PB
R

7PPl-I __ vm-i_
MS

S

lllli

Mj

_NCS7

S

S

S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podridao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nemaloide de cisto da soja
R = Reslstente, MS = Moderadamente suscetivel, S = Suscetivel
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E23. lndicacao da cultivar de soja BRS 260 para os Estados de
Sao Paulo, do Parana e de Santa Catarina
KIIHL, R.A. DE 8.2; ALMEIDA, L.A. DE‘; PIPOLO, A.E.‘; MIRANDA, L.C.‘; GOMIDE, F.B.°; ARIAS, C.A.A.‘;
TOLEDO, J.F.F. DE‘; KASTER, M.‘; CARNEIRO, G.E. DE S.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘; DOMIT, L.A.’; DIAS,
W.P.‘; YORINORI, J.T.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2Consultor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao Meridional.
126 dias para a maturacao e altura de planta de 82
cm. Tem tipo de crescimento determinado e peso
de 100 sementes de 14,0 g. E resistente as doencas cancro da haste, mancha “olho-de-ra” e mosaico comum da soja, em avaliac6es em casa-de-vegetacao e a pustula bacteriana a campo. E moderadamente resistente a podridao parda da haste. Apresenta resistencia ao nematélde de galhas M.
incognita. E susceptivel ao virus da necrose da haste, Apresenta cor de flor branca, pubescencia cinza,
vagem cinza clara, semente com hilo marrom claro
e reacao positiva a peroxidase.

A cultivar de soja BRS 260 fol desenvolvida pela
Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana, de
Santa Catarina e de Sao Paulo. Como linhagem BR9824299, foi testada em ensaios de Avallacao preliminar de terceiro ano e Final, nas safras 2001/02,
2002/03 e 2003/04. Sua genealogia pode ser representada como BRS 133 X CD 201. Da analise
conjunta de 54 ambientes, em tres anos de testes,
a BRS 260 apresentou produtividade média de 3.360
kg/ha, 2,9% superior ao melhor padrao Embrapa 48.
E cultivar do grupo de maturacao semiprecoce, apresentando médias de 57 dias para o florescimento,

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 260 avaliadas
em 54 ambientes nos estados de SP,PR e SC, nas safras 2001/02,
2002/03 e 2003/04.

Cultivar

Florescimento
___

BRS 260
Embrapa 48

(dias)

Maturacao

Altura

Rendimento

(dias)

(cm)

lkglha)

80
76

3.360
3.267

_

57
54

7

125
121

%
2,9
100

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 260 as principals doencas
CuItivar7_
BRS 260

CH

CS

PB

PPH

VNH

Mi

Mi

NCS

R

R

R

MR

S

R

S

S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podrldao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nematoide de cisto da soja
R = Reslstente, MS = Moderadamente suscetivel, S = Suscetivel
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E24. lndicacao da cultivar de soja BRS 261 para os estados de
Sao Paulo, do Parana e de Santa Catarina
KIIHL, R.A. DE 8.2; ALMEIDA, L.A. DE‘; PlPOLO, A.E.‘; GOMIDE, F.B.°; MIRANDA, L.C.‘; ARIAS, C.A.A.‘;
TOLEDO, J.F.F. DE‘; KASTER, M.‘; CARNEIRO, G.E. DE 8.‘; DOMIT, L.A.‘; DIAS, W.P.‘; YORINORI,
J.T.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2ConsuItor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 3Fundacao Meridional.
florescimento, 135 dias para a maturacao e altura
de planta de 80 cm. Tem tipo de crescimento determinado e peso de 100 sementes de 15,3 g. E
resistente as doencas cancro da haste e mancha

A cultivar de soja BRS 261 foi desenvolvida
pela Embrapa Soja e avaliada nos estados do Parana,
de Santa Catarina e de Sao Paulo. Como linhagem
BR99-11686, foi testada em ensaios de Avaliacao
preliminar de terceiro ano e Final, nas safras 2001/
02, 2002/03 e 2003/04. Sua genealogia pode ser
representada como BRAGG X BR94-23316. Da
analise conjunta de 53 ambientes, em tres anos de
testes, a BRS 261 apresentou produtividade média
de 3.382 kg/ha, 6,3% superior ao melhor padrao
BRS 134. E cultivar do grupo de maturacao médio,
apresentando médias de 59 dias para o

“olho-de-ra,” em avaliac6es em casa-de-vegetacao

e a pustula bacteriana a campo. Apresenta resistencia ao nematéide de galhas M. incognita e é
moderadamente resistente ao M. javanica. E susceptivel ao virus da necrose da haste. Apresenta
cor de flor branca, pubescencia cinza, vagem cinza
clara, semente com hilo marrom claro e reacao negativa a peroxidase.

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 261 avaliadas
em 53 ambientes nos estados de SP, PR e SC, nas safras 2001/02,
2002/03 e 2003/04.
cultivar
7_ _

Florescimento
7
(dias)
_

BRS 261
BRS134

Maturacao
(dias)

59
60

135
134

Altura
(cm) _

Rendimento
lkglhal

%

3.382
3.181

6,3
100

80
72

_

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 261 as principals doencas
Cultivar

CH

CS

PB

PPH

VNH

Mi

Mj

NCS

BRS 261

R

R

R

MS

S

R

MR

S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho-de-ra, PB = Pustula bacteriana, PPH = Podrldao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nematolde de cisto da soja
R = Reslstente, MR = Moderadamente resistente, MS = Moderadamente suscetivel, S = Suscetivel
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E25. Cultivar A7001 - descricao, comportamento e
indicacao de cultivo na Regiao Central do Brasil
VARON, C.A.; GODOI, C.R.C. DE. Nldera Sementes Ltda., Rod. GO 174, km 05, Zona Rural, CEP 75900000, Rio Verde, GO, claudio.godol@niderasementes.com.br
A cultivar A7001 foi selecionada na populacao obtidos foram de 21 ,7% e 40,1%, respectivamensegregante originada do cruzamento entre FT-Abyara te. Na média geral dos ambientes de avallacao, a
e A4702. O método de selecao utilizado para a ob- cultivar A7001 apresentou a produtividade de 3189
tencao da cultivar fol o genealogico modlficado, sen- kg.ha", sendo superior as testemunhas em 7,4% e
do obtida a linhagem experimental AGRBR 98- 8,0%, respectivamente (Tabela 2).
A cultivar A7001 se destaca por apresentar alta
208476. Essa Ilnhagem foi introduzida no Brasil, em
precocidade
com bom rendimento de graos (poten1998 em Sao Gabriel do Oeste (MS), participando
posteriormente de ensaios preliminares de rendimento cial produtivo médio de 3.189 kg/ha). Por sua pree de adaptacao as regl6es produtoras de soja da cocidade é uma boa opcao de cultivo em regiees
regiao central do Brasil. A cultivar foi avaliada em que exploram safrinha. Contudo, recomenda-se o
ensaios para determinacao do Valor de Cultivo e Uso seu cultivo em solos de alta fertilidade, com a popu(VCU) em regl6es produtoras de soja dos estados Iacao entre 300 e 350 mil plantas por hectare e
de Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas espacamentos entre 45 e 50 cm. A época de semeGerais, nas safras de 2001/02 a 2003/04. Avaliou- adura mais indicada para essa cultivar compreende
se a cultivar em vinte ambientes representativos das a segunda quinzena do mes de outubro, podendo
regi6es Centro Norte de MS, Centro Norte, Oeste e ser prolongada até a primeira semana de novembro.
Sul de MT, Sudoeste e Leste de GO e Triangulo e As regi6es de adaptacao que se encontra indicado o
Noroeste de MG. A cultivar A7001 apresenta ciclo cultivo de A7001 sao: MS (Centro Norte), MG (Triprecoce de maturacao. Nas regi6es de avaliacao a angulo e Noroeste), GO (Leste, Sudoeste), MT (Cencultivar apresentou em média: o florescimento aos tro Norte, Oeste, Sul).
-----37 dias, o ciclo total aos 103
dias, a altura de plantas de 80 cm, TABELA 1. Amplitude de variacao para florescimento, maturacao,
a altura de lnsercao das primeiras
altura de plantas e de insercao de 1' vagem da cultivagens de 12,4 cm (Tabela 1). Esta
var A7001 avaliados nas safras do 2000/01 a
cultivar possue habito de cresci2003/04 na Regiao Central do Brasil.
mento determinado, pubescencia
MT
MS
MG
Caracter
GO
marrom, vagem marrom clara, flor
branca, hipocétilo verde e hilo
37-44
37-40
Florescimento (dias)
36-38 36-38
marrom.
98-102
102-104
104-115
Maturacao (dias)
100-103
A semente é amarela, com
70-95
70-90
Altura
de
planta
(cm)
70-90 62-85
brilho intermediario, forma esféri11-12
13-25
11-13
ca achatada, peso médio de cem Altura Ins. 1*’ vagem (cm) 12-14
sementes de ----14,5 gramas e reacao positiva a peroxidase. Essa
cultivar apresenta resistencia ge- TABELA 2. Produtividade de graos da cultivar A7001, avaliada
em vinte ambientes, na Regiao Central do Brasil, nas
nética a mancha olho-de-ra, ao
safras de 2001/02 a 2003/04.
cancro da haste e a pustula bacteriana. E tolerante ao crestamento
Produtividadefde graos (kg.ha")
bacteriano, ao oidio e ao mosaico 5 Cultivar
P *
*
*
comum, sendo moderadamente

suscetivel a podridao vermelha da
raiz. Possui resistente ao
acamamento e a deiscencia de
vagens.
Os teores de oleo e proteina

A7001
T1‘
T2‘

GO

IVl'[_

MS

MG

BR

%

3399
3105
3192

3006
2785
2868

3017
2832
2617

2934
2897
2793

3189
2952
2933

0,0
-7,4
-8,0

‘ Testemunhas nas safras 2001/02 e 2002/03 foram ST LA Suprema e Conquista.
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E26. Recomendacao da cultivar de soja CD 223AP no
Estado do Parana
VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; OLIVEIRA, M.A.R. DE; SCHUSTER, I.; MENDES, C. DE S.; DALLA
NORA, T.; PALAGI, C.A.; OLIVEIRA, E.F. DE. COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel,
PR.

A cultivar CD 223AP teve sua origem genética
em dois retrocruzamentos com a cultivar CD 205
como recorrente e PTN 40.2 como doadora de genes
de alto teor protéico. O cruzamento foi realizado em
Vicosa/MG em 1998. O F1 foi conduzido em casa
de vegetacao, em Cascavel/PR no ciclo 1998/99.
Os procedimentos para obtencao da CD 223AP foram os seguintes: a geracao F2 foi realizada no inverno de 1999 em Vicosa/MG, onde foram efetuadas
as analises, seIe<_:6es, semeadura, fingerprint e

retrocruzamentos. A geracao RC1F1 foi realizada em
Vioosa/MG no ciclo 1999/00; a geracao RC1 F2 foi
realizada em Vicosa/MG no inverno de 2000, sendo
efetuadas as selecees, semeaduras, fingerprint e os
retrocruzamentos; a geracao RC2F1 foi realizada em
Vlcosa/MG na primavera de 2000; a geracao RC2F2
foi realizada em Vicosa/MG no verao/outono de
2001, onde foram realizadas as seIec6es, semeadura e fingerprint; a geracao RC2F3 foi realizada em
Capinépolls/MG em 2001 (primavera), onde foi obtida a multiplicacao das sementes, a selecao entre e
dentro das progenies e 0 fingerprint. No verao 2001

foi realizado um ciclo de selecao (RC2F4) em CascaveL
A cultivar CD 223AP nao é uma cultivar essencialmente derivada mas foi retrocruzada duas vezes
com a cultivar CD 205 e esta passou a ser referida

com cultivar recorrente para efeito de descricao.
Na geracao RC2F5, a cultivar CD 223AP participou no ano agricola de 2002/03 de ensaios de

Valor de Cultivo e Uso de Alto Teor de Proteina (VCU
AP) em quatro ambientes no estado do Parana e no
ano agricola de 2003/04 participou na geracao

RC2F6 de ensaios de VCU em cinco ambientes também no estado do Parana.
Nas avaliacees dos ensaios de VCU foram conduzidos em delineamento de blocos ao acaso com
tres repeticees.
CD 223AP é uma cultivar de ciclo semiprecoce,
apresenta habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento, flores brancas, pubescencia com cor marrom, semente com
hilo de cor marrom, tegumento com cor amarela e
reacao a peroxidase é negativa.
A cultivar CD 223AP mostrou-se resistente ao
cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f. sp.
meridionalis), mancha “olho-de-ra” (Cercospora
sojina) e moderadamente resistente ao oidio da soja
(Erysipe diffusa).

Durante as safras de 2002/2004 em nove ambientes, no estado do Parana, a cultivar CD 223AP
obteve rendimento médio de graos de 2.654 kg/ha,
demonstrou pelo teste de médias (Duncan 5%), ren-

dimento de graos igual ao genitor recorrente (CD
205) e as demais testemunhas. CD 223AP apresentou ciclo total de 127 dias, sendo nove, sete e cinco
dias mais precoce que CD 205, BRS 134 e M-Soy
7501, respectivamente. A cultivar CD 223AP mostrou-se adaptada para cultivo em todas as regl6es
tradicionais de soja do estado do Parana.

A cultivar CD 223AP demonstrou um teor de
proteina superior em 4,6 pontos percentuais ao
genitor recorrente (CD 205). CD 223AP se destaca
pelo seu alto teor de proteina sendo uma melhoradora
na qualidade de farelo de soja, atendendo ao padrao
internacional para exportacao.
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E27. Recomendacao da cultivar de soja CD 213RR para o
Estado do Parana, regiao oeste e sul do Estado de Sao Paulo e
regiao sul do Estado do Mato Grosso do Sul
VICENTE, D.‘; DELLAGOSTIN, M.‘; OLIVEIRA, M.A.R. DE‘; SCHUSTER, I.‘; PALAGI, C.A.‘; DALLA NORA,
T.‘; OLIVEIRA, E.F. DE‘; HARADA, A.2. ‘COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR;

2Funclonarlo COODETEC até dezembro de 1998.

A cultivar CD 213RR origlnou-se de OC 85-08
e A 6401, sendo o cruzamento realizado na Universidade de Rosario na Argentina em 1996/97. A cultivar A 6401 é portadora do evento CP4 EPSPS e
derivada da linhagem GTS 40-3-2. Os avancos de
geracees foram conduzidos em Rosario/Argentina em
condicao controlada, pelo método MSSD (Modified
Single Seed Decendence). Este método foi acelerado pelo processo de obtencao de Iinhagens fixas em
condicees controladas, com a utilizacao da técnica
de embrl6es imaturos desenvolvida pela Universidade de Rosario, na Argentina. A populacao F3 foi
conduzida a campo no verao de 1997/98, onde foi
selecionada a planta que deu origem a CD 213RR. A
avallacao do teste de progenle ou geracao F4 foi
realizada em Rosario/Argentina em condlcao controlada no inverno de 1998. Esta linhagem (geracao
F5) chegou ao Brasil em fevereiro de 1999, sendo
multiplicada e purificada em casa de vegetacao, em
Cascavel/PR. No inverno de 1999, a linhagem foi
novamente multiplicada a campo (geracao F6) em
Palotlna/PR. A partir da geracao F7, a cultivar CD
213RR foi avaliada com a slgla CD 98-3314(31),

nos ensaios experimentais para avallacao do Valor
de Cultivo e Uso — VCU, no estado do Parana, durante os anos de 1999/2000 e 2000/2001. Foi uti-

lizado para estes ensaios o delineamento de blocos
ao acaso com tres repetlcaes por local, em sete
ambientes em 1999/2000 e em sete ambientes em
2000/2001, posteriormente foram executados mais
23 ensaios entre as safras 2001/2004.
CD 213RR é uma cultivar de ciclo precoce, apresenta habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento, flores brancas,
pubescencia com cor cinza, semente com hilo de
cor marrom clara, brilho do tegumento fosco e com
cor amarela, reacao a peroxidade é positiva, teor de
oleo 22,20% e teor de proteina 38,85%. CD 213RR

mostrou-se resistente ao cancro da haste, mancha
“olho-de-ra” e suscetivel ao oidio da soja. Durante
as safras de 1999/2004 em 37 ambientes no estado do Parana, a cultivar CD 213RR obteve rendimento médio de graos de 2.906 kg/ha, sendo 3,3%
superior a cultivar testemunha IAS 5 e 0,6% inferi-

or a cultivar testemunha Embrapa 48. CD 213RR
apresentou-se respectivamente dois, e um dia mais
precoce que Embrapa 48 e IAS 5. A cultivar CD
213RR mostrou-se adaptada para cultivo em todas
as regi6es tradicionais de soja do estado do Parana.
Devendo ser semeada preferencialmente entre 25
de outubro e 30 de novembro em densidade de 14 a
16 plantas por metro linear em regi6es abaixo de
500 metros de altitude e 12 a 14 plantas por metro
linear em regiees acima de 700 metros de altitude.
A recomendacao para a regiao oeste e sul do
estado de Sao Paulo foi baseada nas safras de 2001/
2002 e 2003/2004 em 2 ambientes, a cultivar CD
213RR obteve rendimento médio de graos de 3.026
kg/ha, sendo respectivamente 5,7% e 15,5% superior as cultlvares testemunhas Embrapa 48 e IAS 5.
CD 213RR apresentou ciclo total de 104 dias, sendo respectlvamente sete dias e dois dias mais precoce que Embrapa 48 e IAS 5. A cultivar CD 213RR
mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao oeste e
sul do estado de Sao Paulo, devendo ser semeada
preferencialmente no mes de novembro em densidade de 14 a 16 plantas por metro linear.
A cultivar CD 213RR nas safras de 2000/2004
em 16 ambientes na regiao sul do estado do Mato
Grosso do Sul, obteve rendimento médio de graos
de 3.296 kg/ha, sendo 3,4% superior a cuItivartestemunha IAS 5 e 5,6% inferior a cultivar testemunha
Embrapa 48. CD 213RR apresentou ciclo total de
109 dias, sendo respectivamente tres dias mais precoce que Embrapa 48 e um dia mais tardia que IAS 5.
A cultivar CD 213RR mostrou-se adaptada, para
cultivo na regiao sul do estado do Mato Grosso do
Sul. Devendo ser semeada preferencialmente no mes
de novembro em densidade de 14 a 16 plantas por
metro linear CD 213RR é indicada para solos com
classe de fertilidade média/alta, e em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se tolerante
ao complexo de acldez do solo. A cultivar CD 213RR
destacou-se pelo potencial produtivo demonstrado
e pela grande lnovacao que apresenta ao agricultor
por possuir o gene de resistencia ao herbicida
glifosato, importante aliado na flexibilldade do controle de plantas daninhas na cultura da soja.

<><><><><>
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E28. Recomendacao da cultivar de soja CD 222 para os
Estados de Sao Paulo, Goias, Minas Gerais e regi6es norte do
Estado do Mato Grosso do Sul e sul do Estado de Mato Grosso
VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; OLIVEIRA, M.A.R. DE; PALAGI, C.A.; OLIVEIRA, E.F. DE; SCHUSTER,
I.; MENDES C. DE S.; DALLA NORA, T.. COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 222 origlnou-se do cruzamento
entre OC 88-233 e BR 83-147. CD 222 apresenta
habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento, flores brancas,
pubescencia com cor marrom média e semente com
hilo de cor preta. Mostrou-se resistente ao cancro
da haste, mancha “olho-de-ra" e moderadamente
resistente ao oidio da soja.
Os ensaios para avallacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repeticees.
Durante as safras de 2000/2004 em 5 ambientes, no estado de Sao Paulo, a cultivar CD 222 obteve rendimento médio de graos de 2.839 kg/ha,
sendo 5,41% superior a cultivar testemunha BRSMG
Lideranca e 4,29% inferior a MG/BR 46 (Conquista). CD 222 apresentou ciclo total de 110 dias, ou
seja, pertence ao grupo de maturacao semiprecoce,
sendo tres dias mais precoce que MG/BR 46 (Conquista), e um dia mais tardio que BRSMG Lideranca.
A cultivar CD 222 mostrou-se adaptada, para o cultivo em todas as regi6es tradicionais de soja do estado de Sao Paulo, devendo ser semeada preferencialmente entre 15 de outubro e 30 de novembro.
Nas safras de 2000/2004 em 12 ambientes, no
estado de Goias, a cultivar CD 222 obteve rendimento médio de graos de 3.844 kg/ha, sendo 1,22%,
10,02% e 17,45% superior as cultivares testemunhas MG/BR 46 (Conquista), Emgopa 315 e Emgopa
316. CD 222 apresentou ciclo total de 117 dias, ou
seja pertence ao grupo de maturacao médio, tendo
ciclo total igual a MG/BR 46 (Conquista), tres dias
mais precoce que Emgopa 315 e sete mais tardio
que Emgopa 316. A cultivar CD 222 mostrou-se
adaptada, para o cultivo em todas as regl6es tradicionais de soja do estado de Goias, devendo ser
semeada preferencialmente entre 15 de outubro e
30 de novembro em densidade de 14 a 18 plantas
por metro linear.
Durante as safras de 2000/2003 em 6 ambientes, no estado de Minas Gerais, a cultivar CD 222
obteve rendimento médio de graos de 3472 kg/ha,
sendo 15,83%, 18,12% e 8,86% superior as cultivares testemunhas MG/BR 46 (Conquista), BRSMG
Confianca e BRSMG Llderanca, respectivamente. CD

222 apresentou ciclo total de 117 dias, ou seja pertence ao grupo de maturacao médio, sendo um dia
mais precoce que MG/BR 46 (Conquista), cinco e
dois dias mais tardio que BRSMG Conflanca e BRSMG
Lideranca, respectivamente. A cultivar CD 222 mostrou-se adaptada, para o cultivo no estado de Minas
Gerais, devendo ser semeada preferencialmente entre 15 de outubro e 30 de novembro.
Nas safras de 2001/2004 em 5 ambientes, na
regiao norte do estado do Mato Grosso do Sul, a
cultivar CD 222 obteve rendimento médio de graos
de 3.897 kg/ha, sendo 1,78%, 17,53% e 5,71%
superior as cultivares testemunhas MG/BR 46 (Conquista), M-Soy 109 e FT 2000, respectivamente.
CD 222 apresentou ciclo total de 116 dias, ou seja
pertence ao grupo de maturacao semitardio, sendo
um dia mais precoce que MG/BR 46 (Conquista), e
dois e quatro dias mais tardio que M-Soy 109 e FT
2000, respectivamente. A cultivar CD 222 mostrouse adaptada, para 0 na regiao norte do estado do
Mato Grosso do Sul, devendo ser semeada preferencialmente entre 15 de outubro e 30 de novembro.
Durante as safras de 2000/2004 em 10 ambientes, na regiao sul do estado do Mato Grosso, a
cultivar CD 222 obteve rendimento médio de graos
de 3.540 kg/ha, sendo 10,16%, 3,47% e 3,35%
superior as cultivares testemunhas BRSMT Pintado,
M-Soy 109 e MT/BR 51 (Xingu), respectivamente e
2,27% inferior a MG/BR 46 (Conquista). CD 222
apresentou ciclo total de 1 12 dias, ou seja, pertence ao grupo de maturacao precoce/semiprecoce,
tendo ciclo total igual a MG/BR 46 (Conquista) e
oito, quatro e dois dias mais precoce que MT/BR 51
(Xingu), BRSMT Pintado e M-Soy 109, respectivamente. A cultivar CD 222 mostrou-se adaptada, para
o cultivo na regiao sul do estado do Mato Grosso,
devendo ser semeada preferencialmente entre 15
de outubro e 30 de novembro.
A semeadura de CD 222 deve ser realizada com
uma densidade de 14 a 18 plantas por metro linear.
CD 222 é indicada para solos com classe de fertilidade médial alta, em diferentes niveis de fertilidade
no solo apresentou-se tolerante ao complexo de acldez do solo.
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E29. Cultivar de soja BRS Carnaﬁba
LAMBERT, E.S.‘; ALMEIDA, L.A. DE’; KIIHL, R.A. DE 8.3; MONTALVAN, R.A.‘; EL-HUSNY, J.C.5;
GIANLUPPI, V.S; MEYER, M.C.‘; KLEPKER, D.‘; SMIDERLE, O.J.°. ‘Embrapa Soja - Campo Experimental de
Balsas, Cx. Postal 131, CEP 65800-000, Balsas, MA, eduardo@embrapaba|sas.com.br; 2Embrapa Soja;
3ConsuItor da Embrapa Soja até14/10/2003; ‘Embrapa Meio-Norte; 5Embrapa Amazenia Oriental; “Embrapa
Roraima.
A cultivar de soja BRS Carnauba foi desenvolvi- resistente as doencas cancro da haste, pustula
da pela Embrapa Soja em parceria com a Fundacao bacteriana e mancha "olho-de-ra” e susceptivel aos
de Apoio a Pesquisa do Corredor de Exportacao Norte nematéldes de galhas e do cisto. A cv. BRS CarnaL'iba
"lrineu Alcldes Bays” (FAPCEN), a partir do cruza- apresentou produtividade média de 3197 kg/ha, sumento [E93-392 x (BR92-31879 x 8harkey)], reali- perando as médias das cultivares BRS Candela e
zado em 1994, em Londrina-PR. A populacao-Fe foi BRS Sambaiba em 8% (Tabela 1). As médias de
conduzida no Campo Experimental de Balsas-MA pelo rendimento da cultivar em 27 ambientes, nas Regimétodo “bulk”, com selecao de plantas na geracao- 6es Norte e Nordeste, no periodo 2001/2004, sao
F4 e teste de progenies de plantas selecionadas na mostradas na Tabela 2. A cultivar foi avaliada ainda
geracao seguinte. A linhagem MABR97-1665 foi por tres anos em dois locais no Estado de Roraima,
selecionada entre as melhores progenies-F5 desse em que apresentou média de 4210 kg/ha, superancruzamento e incluida nos ensaios de avallacao pre- do as médlas das cultivares BRS Tracaja (3823 kg/
liminar a partir do ano de 1997. A partir da safra ha) e Nova Frontelra (2933 kg/ha). A cultivar BRS
2000/01 foram realizadas as avaliacees de rendi- Carnauba é indicada para cultivo comercial para os
mento de graos e de adaptacao aos diferentes ambi- estados do Maranhao, Piaui, Tocantlns (micro-regiao
entes das regi6es Norte e Nordeste, nos estados do de Pedro Afonso e Campos Lindos), Para e Roraima.
Maranhao, Piaui, Para, Tocantlns e Roraima. A BRS Recomenda-se a semeadura em solos corrigidos de
CarnaL'iba apresenta tipo de crescimento determina- média a alta fertilidade, com populacao de 200 a
do, possui flor branca, pubescencia marrom, vagem 250 mil plantas por hectare.
marrom clara, semente esférlca com
tegumento amarelo e pouco brilhante, TABELA 1. Médias de produtividade de graos (kg/ha) das
com hilo de cor preta. O peso médio
cultivares BRS Carnaﬁba, BRS Sambaiba e BRS
de 100 sementes esta em torno de
Candela, agrupadas nos anos de 2001 a 2004.
17,0 g, apresenta boa resistencia a
Média geral ponderada pelo nfimero de locais em
cada ano, no total de 27 ambientes.
delscencia de vagens, com média a
baixa qualidade fisiologica de semenProdutividade (kg/ha) nos anos _
tes. Apresenta altura média de planta
Genéﬁpo
2001 2002 2003 2004 Média geral
de 75 cm e boa a moderada resistencia ao acamamento. A cultivar apre2964
BRS Sambaiba 2765 2132 3582 3029
senta ciclo de maturacao médio nos
2947
1935
3533
3024
BRS Candela
3170
estados do Maranhao, Piaui, Para e
3197
BRS Carnauba 3078 2417 3685 3331
Roraima e ciclo tardio no Tocantins. E
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TABELA 2. Médias de produtividade de graos (kg/ha) da cv. BRS Carnaiiba e das cultivares-padrao
BRS Sambaiba e BRS Candela, em ensaios de VCU nos estados do MA, Pl, PA e TO, nos
anos de 2001 a 2004.

Local

Estado
MA
MA
MA
MA
MA
TO
MA
MA
MA
MA
H
H
H
TO
TO
PA
PA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
H
TO
PA
PA

Tasso Fragoso

Sambama
8. R. Mangabeiras
Tasso Fragoso
Chapamnha
Pedro Afonso
Sambama
Tasso Fragoso

Balsas
S. R. Mangabeiras
B.G.RmeHo
Bom Jesus
Urucui
Pedro Afonso
CamposLmdos
Paragonﬁnas

Samamm
Pedro Afonso
8. R. Mangabeiras
Tasso Fragoso
Bmsas
Chapamnha
Sambama
Urucui

CamposLmdos
Paragonﬂnas
Santarénw

Ano
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

BRS Car-

1, _ .1 ,_ Qultivaresepadréo

Média dos

"allba

BRS Sambaiba

BRS Candela

Padf5e$

4224
3909
2476
4200
3700
2891
4096
3904
2986
2988
4285
2349
3592
2933
4563
4426
4407
2602
3183
4053
3511
3233
2423
3709
3020
3856
3719

4046
3325
1828
3883
3767
2527
3589
3200
3086
3450
4303
2980
3449
3002
3994
3877
4467
3026
3046
3228
3124
3125
2373
2867
2301
3635
3568

4443
3725
2454
3923
3484
2688
3553
3866
3934
3073
3743
1738
3538
2655
4179
4152
4433
1801
3479
3778
3166
3079
2616
2244
2503
3846
3725

4244
3525
2141
3903
3625
2607
3571
3533
3510
3261
4025
2359
3493
3828
4086
4014
4450
2413
3262
3503
3145
3101
2494
2555
2402
3740
3646

* Sao Raimundo das Mangabeiras; Baixa Grande do Ribeiro
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E30. BRS Tiana: cultivar de soja para o Mato Grosso e Rondenia
PRADO, E.E.‘; PULCINELLI, C.E.2; ALMEIDA, L.A. DE“; KIIHL, R.A. DE 8.3; YORINORI, J.T.“; KASTER,
M.“; CARNEIRO, G.E. DE 8.4; BROGIN, R.L.“; SILVA, J.F.V.‘; DIAS, W.P.“. ‘Pesquisador Embrapa Soja até
21/02/2005; 2Pesquisador Embrapa Soja de 06/05/2002 a 30/07/2004; 3Consultor da Embrapa Soja até
14/10/2003; ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, estevam@cnpso.embrapa.br
todas as regi6es de cultivo do estado de Mato Grosso. E uma cultivar de ciclo tardio, apresentando
médias de 58 dias para o florescimento, 139 dias
para a maturacao, e altura de plantas de 73 cm (Tabela 1). Apresenta habito de crescimento determinado, boa resistencia ao acamamento e a delscencia
de vagens, peso de 100 sementes de 16,5 g e boa
qualidade fisiologica das sementes. E resistente as
doencas Pustula Bacteriana, Cancro da Haste, Crestamento Bacteriano, Mancha Olho-de-ra, e suscetivel
a Podrldao Vermelha da Raiz, e aos nematéides M.
incognita, M. javanica e Nematélde do Cisto da Soja.
Suas caracteristicas morfologicas sao descritas como
de flor roxa, pubescencia cinza, vagem cinza clara,
e semente de tegumento amarelo com brilho, hilo
marrom claro e reacao positiva a peroxidase.

A cultivar de soja BRS Tiana foi desenvolvida
pelo Centro Nacional de Pesquisa de Soja — Embrapa
Soja e avaliada nos Estados de Mato Grosso e
Rondenla. Como linhagem BR 95—028822, foi testada em ensaios de Avallacao Final, nas safras 2000/
01, 2001/02 e 2002/03. A cultivar BRS Tiana tem
como origem uma planta selecionada de um cruzamento natural da cultivar Doko RCH. Em 4 locais,
durante tres anos de testes, num total de 9 ambientes, ‘BRS Tiana’ apresentou média de 3481 Kg/ha,
sendo 2 % inferior a ‘BRSMT Uirapuru’, e 9 % superior a ‘DM 339'. Ouando comparada com a ‘M-Soy
9350', em 6 ambientes, apresentou superioridade
de 4 % (Tabela 2). Possui boa tolerancia ao complexo de doencas de final de ciclo, o que proporciona
uma maturacao uniforme. Sua indicaoao abrange

TABELA 1. Rendimento médio de graos (kg/ha) da cultivar BRS Tiana e das testemunhas em Rondenia
e Mato Grosso, no periodo 2000-2002.

L oca I

A no

Testemunhas (kg/ha) _
7
M-SOY BRSMT DM 339 Média
9350_ _:U7irapuru

BRS Tiana

(kg/ha)

CV
(%)

2000/01
2001/02
2002/03

4066
4296
3825

—
4496
2934

4084
4170
3931

4015
2721
3156

4050
3795
3340

10,25
11,07
13,28

Primavera do Leste/MT

2000/01
2001/02

4434
4343

4148

4378
3508

4515
4005

4446
3887

13,28
12,05

ltiquira, MT

2000/01
2001/02
2002/03

3128
2121
2700

2633
2147

3053
2621
3128

2981
2304
2819

3017
2519
2698

13,71
12,21
15,22

2002/03

2413

2609

3053

2346

2669

19,50

~

3481

3547

3207

3380

Vilhena/R0

e Alto Taquari/MT
Média__

_

_

i

TABELA 2. Caracteristicas agronemicas da cultivar BRS Tiana em quatro locais e em dois anos.
Ciclo (dias)
Municipio
Vilhena, RO

Primavera do Leste, MT
ltiquira, MT

Alto Taquari, MT

_ _

Florescimento Total
57
58
58
57

138
131
136
153

Altura (cm)
|nser¢5°
Planta 1, vagem
79
70
70
75

14,5
15,0
15,0
14,5

Grau de
Deis- Peso de 100
acamamento cencia sementes
7(1_5)
(%)
(9)

iii-J

Ommb

QQOO

16,5
17,0
16,0
16,5
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E31. Comportamento de duas cultivares de soja CS 801 e CS 821
YAMANAKA, C.H.; CORTE, H.R; HIRAMA, 8.K.. Cooperativa Agropecuaria do Alto Paranaiba - COOPADAP,
Cx. Postal 37, CEP 38800-000, Sao Gotardo, MG.
As cultivares de soja C8 801 e C8 821, desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento da
COOPADAP, foram avaliadas nos Estados de Goias,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Sao Paulo, nas
safras de 2003/04 e 2004/05.

O objetivo deste trabalho é indicar estas cultivares para os estados avaliados.
A cultivar C8 801 é resultado da selecao de
plantas do cruzamento C893 5142 (Carrera) x Pintado. Durante as avaliacﬁes era denominada como
CS02220 e dentre suas caracteristicas, o material
apresenta-se no grupo de maturacao 8.0, ciclo médio, habito de crescimento determinado, pubescencia
cinza, flor branca, sementes com hilo marrom claro,
resistencia a nematéide do cisto raca 3, resistencia
a cancro da haste e boa tolerancia a doencas do
sistema radicular a nivel de campo e peso aproximado de 15,4 gl100 sementes.
Ja a C8 821 é resultado da selecao de plantas
do cruzamento Vencedora x CS946667, em que a
populacao segregante foi conduzida pelo método
Bulk. Durante as avaliacees era denominada com o
codigo de C802353 e dentre as caracteristicas o
material apresenta-se no grupo de maturacao 8.2,
ciclo médio, habito de crescimento determinado,
pubescencia marrom, flor branca, sementes com hilo

preto, resistencia cancro da haste e boa tolerancia a
doencas do sistema radicular a nivel de campo e as
semente apresenta peso aproxlmado de 12,5 g/100
sementes
Na avallacao dos materiais foram utilizados blocos casualisados com tres repeticees e em duas safras. Na safra 2003/04 foram avaliadas nos municipios de Rio Paranaiba-MG em 2 épocas de semeadura, Uberlandia-MG, Paracatu-MG, Guaira-SP,
Chapadao do Sul-MS apresentando um rendimento
médio de 3450 kg/ha para C8 801 e 3786 kg/ha
para CS 821,ja os materiais padr6es: Splendor (3350
kg/ha), Msoy 8001 (3244 kg/ha), Emgopa 316
(3140 kg/ha) e Carrera (2990 kg/ha).
Ja na safra 04/05 foram avaliadas nos municipios de Rio Paranaiba-MG (2 épocas), Cristalina-GO,
Bom Jesus-GO, Guaira-SP e Sao Gabriel do LesteMS, observou-se uma produtividade média de 2927
kg/ha para C8 801 e 2900 para CS 821, enquanto
a Splendor (2571 kg/ha), Msoy 8001 (2635 kg/ha),
Emgopa 316 (2792 kg/ha), Carrera (2843 kg/ha) e
Vencedora (3042 kg/ha).
Com os resultados dos ensaios nas duas safras
avaliadas, podemos observar um desempenho
satisfatorio das cultivares CS 801 e da C8 821 quando comparados com as cultivares testemunhas.
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E32. Recomendacao da cultivar de soja CD 212RR para o
Estado do Parana
OLIVEIRA, M.A.R. DE‘; VICENTE, D.‘; DELLAGOSTIN, M.‘; OLIVEIRA, E.F. DE‘; SCHUSTER, I.'; PALAGI,
C.A.‘; DALLA NORA, T.‘; HARADA, A.2. ‘COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR;

2Funcionario COODETEC até dezembro de 1998.
A cultivar CD 212RR origlnou-se de OC 85-08
e A 6401, sendo o cruzamento realizado na Universidade de Rosario na Argentina em 1996/97. A geracao F1 foi conduzida em casa de vegetacao em
Rosario/Argentina durante o inverno de 1997. A
cultivar A 6401 é portadora do evento CP4 EPSPS e
derivada da linhagem GT8 40-3-2. A populacao F2
foi conduzida em Rosario/Argentina em condicao
controlada no inverno de 1997, pelo método MSSD
(Modified Single Seed Decendence), com o avanco
de geracao através de colheita de uma ou mais sementes por planta da populacao segregante. Este
método foi acelerado pelo processo de obtencao de
Iinhagens fixas em condlcees controladas, com a
utilizacao da técnica de embrl6es imaturos desenvolvida pela Universidade de Rosario, na Argentina.
A populacao F3 fol conduzida a campo no verao de
1997/98, onde foi selecionada a planta que deu origem a CD 212RR. A avaliacao do teste de progenle
ou geracao F4 foi realizada em Rosario/Argentina
em condicao controlada no inverno de 1998. Esta
linhagem (geracao F5) chegou ao Brasil em fevereiro de 1999, sendo multiplicada e purificada em casa
de vegetacao, em Cascavel/PR. No inverno de 1999,
a linhagem foi novamente multiplicada a campo (geracao F6) em Palotina/PR. A partir da geracao F7, a
cultivar CD 212RR fol avaliada com a slgla CD 983320, nos ensaios experimentais para avaliacao do

Valor de Cultivo e Uso — VCU, no estado do Parana,
durante os anos de 1999/2000 e 2000/2001. Foi
utilizado para estes ensaios o delineamento de blocos ao acaso com tres repeticees por local, em sete
ambientes em 1999/2000 e em sete ambientes em
2000/2001, posteriormente foram executados mais
23 ensaios entre as safras 2001/2002, 2002/2003
e 2003/2004.

CD 212RR é uma cultivar de ciclo precoce,
apresenta habito de crescimento determinado, resistente ao acamamento, flores brancas, pubescencia
com cor cinza, semente com hilo de cor marrom
clara, brilho do tegumento fosco e com cor amarela,
reacao a peroxidade é positiva, teor de éleo 22,28%
e teor de proteina 38,17%.
CD 212RR mostrou-se resistente ao cancro da
haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis) e
mancha “olho-de-ra” (Cercospora sojina) e suscetivel ao oidio da soja (Erysiphe diffusa). Durante as
safras de 1999/2004 em 37 ambientes, no estado
do Parana, a cultivar CD 212RR obteve rendimento
médio de graos de 2.706 kg/ha, sendo 7,3% e 4,9%
inferior as cultivares testemunhas Embrapa 48 e IAS
5, respectivamente.
A cultivar CD 212RR apresentou ciclo total de
114 dias, sendo dois dias mais precoce que Embrapa
48 e ciclo total igual a IAS 5. A cultivar CD 212RR
mostrou-se adaptada para o cultivo em todas as
regi6es tradicionais de soja do estado do Parana.
Deve ser semeada preferencialmente no mes de novembro, sendo tolerada semeadura a partir de 25
de outubro, em densidade de 14 a 16 plantas por
metro linear em regi6es com altitude abaixo de 500
metros e 12 a 14 plantas por metro linear em regi6es acima de 700 metros de altitude. CD 212RR é
indicada para solos com classe de fertilidade alta e
em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se moderadamente tolerante ao complexo de
acidez do solo. A cultivar CD 212RR destacou-se
pela precocidade e pela grande inovacao que apresenta ao agricultor por possuir o gene de resistencia ao herbicida glifosato, importante aliado na flexibilldade do controle de plantas daninhas na cultura da soja.

<><><><><>
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E33. Recomendacao da cultivar de so_ia CD 221 para o
Estado do Parana e regiao sul do Estado do Mato Grosso do Sul
OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; OLIVEIRA, E.F. DE; SCHUSTER, I.; MENDES C.
DE S.; DALLA NORA, T.; PALAGI, C.A.. COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 221 origlnou-se do cruzamento
entre BR 90-4406 e OC 90-503. As geracees F2 a
F4 foram conduzidas pelo método MSSD (Modified
Single Seed Decendence). CD 221 é uma cultivar
de ciclo precoce, apresenta habito de crescimento
determinado, moderadamente resistente ao
acamamento, flores brancas, pubescencia com cor
cinza, semente com hilo de cor marrom clara e
tegumento com cor amarela. Mostrou-se resistente
ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp.
meridionalis) e mancha "olho-de-ra” (Cercospora
sojina) e moderadamente resiste ao oidio da soja
Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repeticees.
Durante as safras de 1999/2004 em 39 ambientes, no estado do Parana, a cultivar CD 221 obteve rendimento médio de graos de 3.229 kg/ha, superando as testemunhas IAS 5, CD 202 e BRS 132
em 1 1,56%; 6,06% e 6,29%, respectivamente. CD
221 apresentou ciclo total de 120 dias, igual ao ciclo total de CD 202, e sendo um e tres dias mais

cultivar CD 221 mostrou-se adaptada para cultivo
em todas as regi6es tradicionais de soja do estado
do Parana. Devendo ser semeada preferencialmente
entre 15 de outubro e 05 de dezembro, em densidade de 12 a 16 plantas por metro linear em regi6es
abaixo de 500 metros de altitude e 20 de outubro a
10 de dezembro em densidade de 12 a 16 plantas
por metro linear em regiees acima de 700 metros de
altitude.
Na regiao sul do estado do Mato Grosso do Sul,
durante as safras de 2000/2004 em 16 ambientes,
a cultivar CD 221 obteve rendimento médio de graos
de 3.606 kg/ha, superando as testemunhas IAS 5
em 12,7% e BR 16 em 10,0%. CD 221 apresentou
ciclo total de 108 dias, igual ao ciclo total de IAS 5,
e um dia mais precoce que BR 16. A cultivar CD
221 mostrou-se adaptada, para o cultivo na regiao
sul do estado do Mato Grosso do Sul. Devendo ser
semeada preferencialmente entre 15 de outubro e
30 de novembro em densidade de 14 a 18 plantas
por metro linear. CD 221 é indicada para solos com
classe de fertilidade média/alta, e em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se tolerante

precoce que IAS 5 e BRS 132, respectivamente. A

ao complexo de acidez do solo.

(Erysiphe diffusa).
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E34. Recomendacao da cultivar de soja CD 219RR para os Estados
de Sao Paulo, Goias, Minas Gerais, as regi6es sul e norte do Estado
do Mato Grosso do Sul, sul e norte do Estado do Mato Grosso
OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; DALLA NORA, T.; PALAGI, C.A.; OLIVEIRA,
E.F. DE; SCHUSTER, I.; MENDES C. DE S.. COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 219RR origlnou-se do cruzamento entre OC 94-2062 e CO 2131. A linhagem CO
2131 é portadora do evento CP4 EPSPS e derivada
da linhagem GT8 40-3-2. As geracees F2 a F4 foram conduzidas pelo método MSSD (Modified Single
Seed Decendence).
CD 219RR apresenta habito de crescimento
determinado, moderadamente resistente ao
acamamento, flores brancas, pubescencia com cor
cinza, semente com hilo de cor marrom clara, e a
reacao a peroxidade é positiva. Mostrou-se resistente ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp.
meridionalis), mancha "olho-de-ra" (Cercospora
sojina), moderadamente resistente ao oidio da soja
(Erysiphe diffusa) e resistente a necrose da haste da
soja e moderadamente resistente ao nematéide de
galha (Meloidogyne javanica) e suscetivel ao
(Meloidogyne incognita).
Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repetic6es.
A cultivar CD 219RR foi recomendada no ano
de 2004 para os estados de Sao Paulo, Goias, Minas Gerais, e para as regi6es sul e norte dos estados
do Mato Grosso do 8uI e Mato Grosso.
Nas safras de 2003/2004 em 2 ambientes no
estado de Sao Paulo, a cultivar CD 219RR obteve
rendimento médio de graos de 4.180 kg/ha, sendo
respectivamente 2,6%, 4,7% e 7,6% superior as
cultivares testemunhas MG/BRS-68 (Vencedora),
MG/BR 46 (Conquista) e CD 211. CD 219RR apresentou ciclo total 116 dias, sendo classificada no
grupo de maturacao semiprecoce, sendo respectivamente dois, tres e nove dias, mais tardio que MG/
BRS-68 (Vencedora), MG/BR 46 (Conquista) e CD
211. A cultivar CD 219RR mostrou-se adaptada para
cultivo em todas as regl6es tradicionais de soja do
estado de Sao Paulo, devendo ser semeada preferencialmente entre 20 de outubro e 30 de novembro
em densidade de 14 a 18 plantas por metro linear.
Durante as safras de 2001/2004 em 7 ambientes no estado de Goias, a cultivar CD 219RR obteve
rendimento médio de graos de 3.923 kg/ha, sendo
respectivamente 0,17%, 3,6% e 20,1% superior
as cultivares testemunhas MG/BR 46 (Conquista),
CD 211 e Emgopa 316. CD 219RR apresentou ciclo
total 114 dias ou grupo de maturacao precoce, sen-

do respectivamente dois e um dia, mais precoce que
MG/BR 46 (Conquista) e CD 211, e quatro dias mais
tardia que Emgopa 316. A cultivar CD 219RR mostrou-se adaptada para cultivo em todas as regi6es
tradicionais de soja do estado de Goias, devendo
ser semeada preferencialmente entre 15 de outubro
e 30 de novembro em densidade de 14 a 18 plantas
por metro linear.
A cultivar CD 219RR, obteve na safra de 2003/
2004 em 4 ambientes, na regiao sul do estado do
Mato Grosso do Sul, rendimento médio de graos de
2.987 kg/ha, sendo respectivamente 5,8%, 6,5% e
51 ,2% superior as cultivares testemunhas BR8 133,
CD 205 e FT Jatoba. CD 219RR apresentou ciclo
total de 123 dias, ou seja, grupo de maturacao precoce/médio, sendo dois dias mais tardio que BR8
133 e dois dias mais precoce que CD 205 e 8 dias
mais precoce que FT Jatoba. A cultivar CD 219RR
mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao sul do
estado do Mato Grosso do Sul, devendo ser semeada
preferencialmente entre 20 de outubro e 30 de novembro em densidade de 14 a 18 plantas por metro
linear.
Durante as safras de 2002/2004 em 2 ambientes, na regiao norte do estado do Mato Grosso do
Sul, a cultivar CD 219RR obteve rendimento médio
de graos de 3.934 kg/ha, sendo respectivamente
1,3%, 3,6% e 6,7% superior as cultivares testemunhas CD 211, M-SOY 109 e MG/BR 46 (Conquista). CD 219RR apresentou ciclo total 122 dias, sendo quatro dias, mais tardio que CD 211 e respectivamente um e tres dias mais precoce que M-SOY
109 e MG/BR 46 (Conquista). A cultivar CD 219RR
mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao norte
do estado do Mato Grosso do 8uI, devendo ser
semeada preferencialmente entre 20 de outubro e
30 de novembro em densidade de 14 a 18 plantas
por metro linear.
Nas safras de 2001/2004 em 5 ambientes, na
regiao sul do estado do Mato Grosso, a cultivar CD
219RR obteve rendimento médio de graos de 3.912
kg/ha, sendo respectivamente 6,2%, 9,8% e 9,9%
superior as cultivares testemunhas CD 211, M-SOY
109 e MG/BR 46 (Conquista). CD 219RR apresentou ciclo total de 118 dias, ou seja, pertence ao
grupo de maturacao precoce/semiprecoce, sendo
respectivamente cinco e dois dias mais tardio que
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MG/BR 46 (Conquista) e M-SOY 109, e dois dias mais
precoce-que CD 211. A cultivar CD 219RR mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao sul do estado do Mato Grosso, devendo ser semeada preferencialmente entre 15 de outubro e 30 de novembro
em densidade de 14 a 18 plantas por metro linear.
Na regiao norte do estado do Mato Grosso, durante as safras de 2001/2002 e 2003/2004 em 3
ambientes, a cultivar CD 219RR obteve rendimento
médio de graos de 3.654 kg/ha, sendo respectivamente 4,3%, 10,3% e 18,9% superior as cultivares testemunhas CD 211, M-SOY 109 e MG/BR 46
(Conquista). CD 219RR apresentou ciclo total de
1 1 1 dias, ou seja, pertence ao grupo de maturacao
precoce/semiprecoce, sendo cinco dias, mais tardio
que M-SOY 109 e MG/BR 46 (Conquista), e dois

dias mais precoce que CD 211. A cultivar CD 219RR
mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao norte
do estado do Mato Grosso, devendo ser semeada
preferencialmente entre 15 de outubro e 30 de novembro em densidade de 14 a 18 plantas por metro
linear.
CD 219RR é indicada para solos com classe de
fertilidade média/alta, em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se moderadamente tolerante
ao complexo de acidez do solo.
A cultivar CD 219RR destacou-se pelo alto potencial produtivo demonstrado e pela grande lnovacao que apresenta ao agricultor por possuir 0 gene
de resistencia ao herbicida glifosato, importante aliado na flexibilldade do controle de plantas daninhas
na cultura da soja.
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E35. Recomendacao da cultivar de soja CD 214RR para o
Estado do Parana, regiao oeste e sul do Estado de Sao Paulo e
regiao sul do Estado do Mato Grosso do Sul
DELLAGOSTIN, M.‘; OLIVEIRA, M.A.R. DE‘; VICENTE, D.‘; PALAGI, C.A.‘; DALLA NORA, T.'; OLIVEIRA,
E.F. DE‘; SCHUSTER, I.‘; HARADA, A.2. ‘COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR;
2Funcionario COODETEC até dezembro de 1998.

A cultivar CD 214RR origlnou-se do cruzamento entre OC 95(4)3355 e H 5566RR. H 5566RR é
portadora do evento CP4 EPSPS e derivada da llnhagem GT8 40-3-2.
CD 214RR é uma cultivar de ciclo precoce, apresenta habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento, flores brancas,
pubescencia com cor cinza, semente com hilo de cor
marrom clara, tegumento com cor amarela, reacao a
peroxidade é positiva e negativa. A cultivar CD 214RR
mostrou-se resistente ao cancro da haste (Diaporthe
phaseolorum f.sp. meridionalis) e mancha "olho-dera” (Cercospora sojina) e suscetivel ao oidio da soja
(Erysiphe diffusa) e moderadamente resistente ao
nematéide de galha (Meloidogyne incognita).
Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repeticees.
Durante as safras de 1999/2004 em 37 ambi-

entes, no estado do Parana, a cultivar CD 214RR
obteve rendimento médio de graos de 2.962 kg/ha,
sendo 1,3% e 4,2% superior as cultivares testemunhas Embrapa 48 e IA8 5, respectivamente. CD
214RR apresentou ciclo total de 121 dias, sendo
dois e um dia a mais que Embrapa 48 e IAS 5 respectivamente. A cultivar CD 214RR mostrou-se adaptada para cultivo em todas as regiees tradicionais
de soja do estado do Parana. Devendo ser semeada
preferencialmente entre 20 de outubro e 30 de novembro em densidade de 15 a 18 plantas por metro
linear em regi6es abaixo de 500 metros de altura e
12 a 15-plantas por metro linear em regi6es acima
de 700 metros de altura.
Nas regi6es oeste e sul do estado de Sao Paulo,
durante as safras de 2001/2002 e 2003/2004 em

2 ambientes na regiao oeste e sul do estado de Sao
Paulo, a cultivar CD 214RR obteve rendimento médio de graos de 2.828 kg/ha, sendo 7,9% superior a
cultivar testemunha IAS 5 e 1,2% inferior a cultivar
testemunha Embrapa 48. CD 214RR apresentou ciclo total de 106 dias sendo igual a IAS 5 e cinco
dias mais precoce que Embrapa 48. A cultivar CD
214RR mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao
oeste e sul do estado de Sao Paulo. Devendo ser
semeada preferencialmente entre 20 de outubro e
30 de novembro em densidade de 15 a 18 plantas
por metro linear.
Na regiao sul do estado do Mato Grosso do Sul,
durante as safras de 2000/2004 em 16 ambientes,
a cultivar CD 214RR obteve rendimento médio de
graos de 3.295 kg/ha, sendo 3,4% superior a cultivar testemunha IAS 5 e 5,6% inferior a cultivar testemunha Embrapa 48. CD 214RR apresentou ciclo
total de 110 dias, sendo dois dias mais tardio que
IAS 5 e dois dias mais precoce que Embrapa 48. A
cultivar CD 214RR mostrou-se adaptada, para cultivo na regiao sul do estado do Mato Grosso do Sul.
Devendo ser semeada preferencialmente entre 25
de outubro e 30 de novembro em densidade de 15 a
18 plantas por metro linear.
CD 214RR é indicada para solos com classe de
fertilidade média/alta e em diferentes niveis de fertilidade no solo, apresentou-se tolerante ao complexo
de acidez do solo.
A cultivar CD 214RR destacou-se pelo potencial produtivo demonstrado e pela grande inovacao
que apresenta ao agricultor por possuir o gene de
resistencia ao herbicida glifosato, importante aliado
na flexibilldade do controle de plantas daninhas na
cultura da soja.
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E36. Cultivar de soja BRS Favorita RR
ARANTES, N.E.‘; ALMEIDA, L.A. DE‘; KIIHL, R.A. DE 8.2; ZITO, R.K.2; RODOVALHO, R.F.“; DIA8, W.P.‘;
YORINORI, J.T.‘; SOUZA, P.l.M.5; NUNE8 FILHO, J.6; ALMEIDA, A.M.R.’. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal
351, CEP 38001-970, Uberaba, MG, neylson.arantes@terra.com.br; 2ConsuItor da Embrapa Soja até14l
10/2003; “EPAMIG; 4 Fundacao Triangulo; 5 Embrapa Cerrados; “CTPA.
O melhoramento genético da soja fol, sem dL'ividas, o principal responsavel pelo sucesso dessa oleaginosa no Brasil, mais especificamente na regiao
dos cerrados onde as lavouras vem apresentando
rendimentos crescentes desde os anos sessenta,
quando foram feitos os primeiros plantios.
O programa de melhoramento genético desenvolvido pela Embrapa e seus parce°iros vem sendo
ajustado quanto as metas e objetivos, em funcao
das ameacas e oportunidades. Com o surgimento,
por exemplo, do nematoide de cisto da soja
(Heterodera glycines), que fol identificado na safra
1991/92, (Lima et al., 1992), o programa rapidamente desenvolveu cultivares resistentes, entre elas
a primeira cultivar brasileira resistente a esse
nematoide (Arantes et al, 1997). Esta alternativa,
segundo Yorinori et al. (1993), era a mais eficaz e
econemica para solucionar o problema.
Mais recentemente, vem sendo desenvolvidos
projetos e tecnologias que visam a introducao e a
expressao de genes de valor econemico. E o caso,
por exemplo, da soja tolerante ao glyphosate.
O presente trabalho tem como objetivo descrever a cultivar de soja BRS Favorita RR, cuja principal
caracteristica é tolerancia ao herbicida glyphosate.
O trabalho contém, ainda, informacees sobre seu
comportamento em Minas Gerais, onde ela foi testada inicialmente.
A cultivar de soja BRS Favorita RR é resultante
de uma selecao precoce feita no municipio de Sacramento-MG, em uma linhagem obtida por hlbridacao
realizada em casa-de-vegetacao, na Embrapa Soja
em Londrina-PR, onde também foram feitos os testes de reacao as doencas. Os ensaios de estabilidade e adaptabilidade foram realizados em varios municipios de Minas Gerais, utilizando o manejo das
plantas conforme recomendacaes técnicas preconizadas para a cultura da soja. O teste de progenies,
para obtencao da semente genética, foi feito em
Conquista-MG, em fileiras individuais de 5 m de comprimento, em espacamento de 0,5 m e estande aproximado de 15 plantas/metro. A linhagem BR99-75991,
que deu origem a Favorita RR, foi formada em 1999.
A partir de sua obtencao, essa linhagem participou dos ensaios da Avaliacao Final conduzida em
varios ambientes no estado de Minas Gerais, no periodo de tres anos consecutivos nas safras 2001/02

a 2003/04. Os ensaios da Avaliacao Final foram
delineados em blocos ao acaso com quatro repetic6es por ambiente. Cada parcela experimental foi
constituida de quatro fileiras de 5 m de comprimento, em espacamento de 0,5 m entre fileiras e estande
médio de 15 plantaslm, com area total de 12 m2. A
area util foi de 4 m2 apés se descartar, como
bordadura, as duas fileiras laterals e 0,5 m em cada
extremidade da parcela. A conducao dos ensaios foi
feita seguindo as técnicas recomendadas para a instalacao e manejo da cultura.
A BR8 Favorita RR possui periodo juvenil Iongo,
é do tipo de crescimento determinado, com flores
roxas, pubescencia marrom, vagem marrom clara,
semente de tegumento amarelo semlbrilhante e hilo
preto. Apresenta reacao negativa a peroxidase e os
teores médios de oleo e de proteina dos graos, expressos em base seca, sao, respectivamente,
20,91 % e 37,02%.
E resistente as principals doencas como cancro
da haste [Diaporthe phaseolorum f. sp. meridionalis
ltele0mdrfica)], mancha “olho-de-ra” (Cercospora
sojina), oidio (Erysiphe diffusa) e piiistula bacteriana
(Xanthomonas axonopodis pv. glycines). E resistente virus do mosaico comum e ao nematéide de
galhas Meloidogyne javanica. E moderadamente resistente ao Meloidogyne inc0'gnita, desuniforme para
o virus da necrose da haste e suscetivel ao nematoide
de cisto da soja (H. glycinesl.
Nas avaliacees feitas em Minas Gerais, entre as
safras 2001/02 e 2003/04, o rendimento médio de
graos da BRS Favorita RR foi de 2.844 kg/ha (Tabela 1), com o valor mais alto (3.782 kg/ha) obtido no
municipio de Uberaba. O rendimento médio da ‘Favorita’ foi semelhante da cultivar M-Soy 8001, que
foi 0 padrao mais produtivo. Nas Tabelas 02 e 03
TABELA 1. Rendimento de graos obtidos em
Minas Gerais no periodo 2001/02 a
2003lO4*
Cultivar

kglha

sclha

%

BRS Favorita RR
M-Soy 8001
Emgopa 316

2.844
2.839
2.529

47,4
47,3
42,2

100
100
89

* 11 ambientes
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sao apresentados ciclo vegetativo, ciclo total, altura
da planta, altura de insercao das primeiras vagens,
grau de acamamento e peso de 100 graos. A BR8
Favorita RR apresentou, na média, ciclo total de 121
dias, contra 125 dias para M-Soy 8001 e 120 dias
para Emgopa 316.
TABELA 2. Ciclo e altura obtidos em Minas Gerais no periodo 2001/02 a 2003/04*

_
i

Cultivar
BRS Favorita RR
M-Soy 8001
Emgopa 316

Ciclo (dias)
: 5*
veget. 77 Qtal
59
59
60

Altura (cm)
pla|1ta_ 1" vag

121
125
120

67
58
78

15
13
15

" 11 ambientes

TABELA 3. Acamamento e peso de 100 sementes obtidos em Minas Gerais no periodo 2001/02 a 2003lO4*
Cultivar

Acamamento
_l1_a 5)__ _

Peso de
100 sem

BRS Favorita RR

1,1

15,8 g

M-Soy 8001

1,1

12,6 g

Emgopa 316

1,2

14,7 g

7

* 11 ambientes
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A cultivar BRS Favorita RR esta sendo indicada
para Minas Gerais. Outros testes estao sendo feitos
e num futuro proximo sua indicacao podera ser estendlda a outros estados. Os maiores rendimentos
foram obtidos nas semeaduras realizadas entre 15
de outubro e 10 de dezembro. Recomendam-se populacees de plantas variando de 260 mil por ha em
solos mais férteis a 360 mil plantas por ha em solos
de média fertilidade.
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E37. Cultivar de soja BRS Valiosa RR
ARANTES, N.E.‘; KIIHL, R.A. DE 8.2; ALMEIDA, L.A. DE‘; ZITO, R.K.2; YORINORI, J.T.‘; DIAS, W.P.‘;
SOUZA, P.l.M."'; NUNES FILHO, J.5. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 351, CEP 38001-970, Uberaba, MG,
neylson.arantes@terra.com.br; 2Consultor da Embrapa Soja até 14/10/2003; 2 EPAMIG; ‘Embrapa Cerrados; 5CTPA.
O melhoramento genético da soja foi, sem devidas, o principal responsavel pelo sucesso dessa oleaginosa no Brasil, mais especificamente na regiao
dos cerrados onde as lavouras vem apresentando
rendimentos crescentes desde os anos sessenta,
quando foram feitos os primeiros plantios.
O programa de melhoramento genético desenvolvido pela Embrapa e seus parcelros vem sendo
ajustado quanto as metas e objetivos, em funcao
das ameacas e oportunidades. Com o surgimento,
por exemplo, do nematoide de cisto da soja
(Heterodera glycines), que foi identificado na safra 1991/92, (Lima et al., 1992), o programa prontamente desenvolveu cultivares resistentes, que
segundo Yorinori et al. (1993), era a alternativa
mais eficaz e econemica para solucionar o problema.
Mais recentemente, vem sendo desenvolvidos
projetos e tecnologias que visam a introducao e a
expressao de genes de valor economico. E o caso,
por exemplo, da soja tolerante ao glyphosate.
O presente trabalho tem como objetivo descrever a cultivar de soja BRS Valiosa RR, cuja principal
caracteristica e tolerancia ao herbicida glyphosate.
O trabalho contém, ainda, lnformacaes sobre seu
comportamento em Minas Gerais, Goias e Distrito
Federal, onde ela foi testada inicialmente.
A cultivar de soja BRS Valiosa RR é essencialmente derivada, obtida por cinco retrocruzamentos
para a cv. MG/BR-46 Conquista. As hlbrlda<;6es iniciais, os retrocruzamentos, as geracees RCBF1 e
RCSFZ e os testes de reacao as doencas foram realizados em casa-de-vegetacao, na Embrapa Soja em
Londrina-PR, onde as plantas foram cultivadas em
vasos de plastico com 10 litros de solo corrigido,
adubado e esterilizado. As demais geracees foram
conduzidas em condlcees de campo, utilizando o
manejo das plantas conforme recomendacees técnicas preconlzadas para a cultura da soja. O teste
de progenies foi feito em Conquista-MG, em fileiras individuais de 3 m de comprimento, em
espacamento de 0,5 m e estande aproxlmado de
15 plantas/metro. O ultimo retrocruzamento foi
realizado em 1999 e a linhagem BR00-69515 foi
formada em 2001.
A partir de sua obtencao, essa linhagem participou dos ensaios da Avaliacao Final conduzida em

varios ambientes nos estados de Minas Gerais e
Goias e no Distrito Federal, no periodo de dois anos
consecutivos nas safras 2001/02 e 2002/03. Os
ensaios da Av'allacao Final foram delineados em
blocos ao acaso com quatro repeticﬁes por ambiente. Cada parcela experimental foi constituida de
quatro fileiras de 5 m de comprimento, em
espacamento de 0,5 m entre fileiras e estande médio
de 15 plantas/m, com area total de 12 m2. A area
Citil foi de 4 m2 apos descartar, como bordadura, as
duas fileiras laterals e 0,5 m em cada extremidade
da parcela. A conducao dos ensaios foi feita seguindo as técnicas recomendadas para a instalacao e manejo da cultura.
A BRS Valiosa RR possui periodo juvenil Iongo,
é do tipo de crescimento determinado, com flores
roxas, pubescencia marrom, vagem marrom clara,
semente de tegumento amarelo brilhante e hilo preto. Apresenta reacao negativa a peroxidase e os teores médios de éleo e de proteina dos graos, expressos em base seca, sao, respectivamente,
19,43% e 40,83%,.
E resistente as principals doencas como cancro
da haste [Diaporthe phaseolorum f. sp. meridionalis
ltele0m6rfica)], mancha "olho-de-ra" (Cercospora
sojina), oidio (Erysiphe diffusa) e pUS'IIUI8 bacteriana
(Xanthomonas axonopodis pv. glycines). E resistente também aos virus do mosaico comum e da
necrose da haste, bem como ao nematélde de galhas
Me/oidogynejavanica, moderadamente resistente ao
Meloidogyne incdgnita e suscetivel ao nematoide de
cisto da soja (H. glycines}.

Nas avaliac6es feitas em Minas Gerais, entre as
safras 2001/02 e 2004/05, o rendimento médio de
graos da BRS Valiosa RR foi de 3.215 kg/ha (Tabela
1), com o valor mais alto (4.486 kg/ha) obtido no
TABELA1. Rendimento de graos obtidos em
Minas Gerais no periodo 2001/02 a
2004/05*
Ceultivere e
BRS Valiosa RR
M-Soy 8001
Emgopa 316
* 12 ambientes

i kg/ha

sclha

%

3215
2881
2600

53,9
48,0
43,3

112
100
90
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municipio de Sacramento. A média foi 12% superior ao rendimento da cultivar M-Soy 8001, que foi o
padrao mais produtivo.

TABELA 4. Rendimento

A cultivar ‘Valiosa RR’ foi comparada a MG/BR46 Conquista em Minas Gerais, Goias e Distrito Federal. Na média dos 18 ambientes, as duas cultivares diferiram apenas no tamanho médio dos graos,
que foi significativamente maior na ‘Conquista’ (Tabelas 04, 05 e 06).
A cultivar BRS Valiosa RR esta sendo indicada
para Minas Gerais, Goias e Distrito Federal. Outros
testes estao sendo feitos e num futuro préximo sua
indicacao podera ser estendida a outros estados. Os
maiores rendimentos foram obtidos nas semeaduras
realizadas entre 15 de outubro e 10 de dezembro.
Recomendam-se populaciies de plantas variando de
240 mil por ha em solos mais férteis, nos vales dos
Rios Grande e Paranaiba, em Minas Gerais, até 360
mil plantas por ha em solos de média fertilidade na
regiao norte de Goias.

_77__77 Cultiyar

TABELA 2. Resultados médios obtidos em Minas
Gerais no periodo 2001/02 a
2004/05*
_

Cultivar
_

Ciclo (dias)
63
59
60

128
126
120

17
12
17

77

BRS Valiosa RR
MG/BR-46 Conquista

em

l<glha7

sc/ha7

%

3283
3164

54,7
52,7

104
100

* 18 ambientes

TABELA 5. Resultados médios obtidos em Minas
Gerais Goias e Distrito Federal nos
2002/03 e 2004/05*
_
C Ll lti var

7

BRS Valiosa RR
Conquista

"

Ciclo (dias)
Altura (cm)
— "
veget._ total planta 1° vag
60
59

129
129

70
68

16
16

* 18 ambientes

TABELA 6. Resultados médios obtidos em Minas
Gerais Goias e Distrito Federal nos
2002/03 e 2004/05*

Altura (cm)
72
59
77

graos obtidos

nas safras 2002/03 e 2004/05*

Cultivar

Acamamento
(1 a 5)

Peso de
100 sem

BRS Valiosa RR
Conquista

1,1
1,0

15,3
15,8

—
* s-—
" as
weget. total 7 planta 1° vag

BRS Valiosa RR
M-Soy 8001
Emgopa 316

de

Minas Gerais, Goias e Distrito Federal

* 18 ambientes

* 12 ambientes

TABELA 3. Resultados médios obtidos em Minas

Gerais no
2004/05*
5

C I

.5

" t“'a'

BRS Valiosa RR
M-Soy 8001
Emgopa 316
i
* 12 ambientes

periodo

‘Acamamento

2001/02

a

Pes5 de

(1 a 5)

100 sem

1,0
1,1
1,1

15,3 g
12,2 g
14,6 g

Referencias bibliograficas
LIMA, R.D.; FERRAZ, 8.; SANTOS, J.M. Ocorrencia de Heterodera sp em soja no Triangulo Mineiro.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE NEMATOLOGIA,
16, 1992, Lavras. Resumos... p.81.
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E38. lndicacao da cultivar UFU Imperial para o
Estado do Mato Grosso
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.‘; JULIATTI, F.C.‘; POLIZEL, A.C.‘; BRUNETA, P.‘; SAGATA, E.‘-2;
HAMAWAKI, C.D.L.. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - NL'|cleo de Melhoramento e Genética
Vegetal, hamawaki@umuarama.ufu.br, Av. Amazonas s/n., Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400902, Uberlandia, MG; 2BoIsista do FAPEMIG.
O crescimento da producao e o aumento da foi de 3.917 kg ha", enquanto a testemunha Msoy
capacidade competitlva da soja brasileira sempre 6101 foi de 2.698 kg ha", correspondendo a mais
estiveram associados aos avancos clentificos e dis- 45% na producao de graos (Tabelas 1 e 2).
A cultivar UFU Imperial é recomendada para o
ponibilidade de tecnologias ao setor produtivo.
Para que novas areas sejam exploradas e/ou Estado do Mato Grosso, com preferencla para seaumentada a sua produtividade sao necessarios que meadura no periodo de 20 de outubro a 15 de deprogramas de melhoramento vlsem o desenvolvimen- zembro, com uma densidade populacional de 220 a
to de Iinhagens e de novas cultivares de soja melho- 250 mil plantas ha".
res adaptadas as regi6es de plantio. A lndicacao de
novas cultivares é uma das principals ferramentas
Referencias bibliograficas
para aumento de produtividade e estabilidade na
producao, sem acrescer custos ao cultivo dessa cul- ALMEIDA, A. et al. Desenvolvimento e avaliacao de
tura (Almeida et.aI., 1997).
cultivares e Iinhagens de soja para a regiao CentroCultivares melhoradas portadoras de genes ca- Sul do Brasil. In: EMBRAPA SOJA. Resultados de
pazes de expressar alta produtividade, ampla adap- pesquisa da EMBRAPA SOJA 1996. Londrina, 1997.
tacao e boa resistencia/tolerancia a fatores adversos 217p. p.13-14.
bioticos ou abiéticos representam a contrlbuicao mais
EMBRAPA Soja. Tecnologias de Producao de Soja
significativa a eficiéncia do setor produtivo, maior
Regiao
Central do Brasil 2003. Londrina: EMBRAPA
que 1% ao ano segundo dados da Embrapa (2004).
Soja,
2002.
199 p.
O desenvolvimento de cultivares de soja com adaptacees as condicees edafoclimaticas das principals EMBRAPA Soja. Tecnologias de Producao de Soja
regiees do Pais, especialmente as dos cerrados e as Regiao Central do Brasil 2003. Londrina: EMBRAPA
de baixas latitudes vem também propiclando nas Soja, 2004. 239 p.
ultimas tres décadas, a expansao da fronteira agricola brasileira (Embrapa, 2002).
TABELA 1. Produtividade média em diferentes municipios
da UFU Imperial e suas testemunhas, safras
Apés inL'imeros cruzamentos e testes
2003/04 e 2004/05.
realizados, a Universidade Federal de
Uberlandia lanca a cultivar UFUS ImperiPorto
Novo Campo
al, provenlente do cruzamento entre (Msoy
Cultivar
Alegre do
Sao
Novo Sinop Rondon.
8411'x Msoy 8914) x (Engopa 313 x Tu7
7 7
Norte _ ioaguim Parecis
cano), pertencente ao grupo de maturacao
3379 3079 2998
3784
3685
médio, com coloracao de flor roxa e Msoy 8400
2402
1570 4494 1986
Msoy
6101
3037
pubescencia cinza, habito de crescimento
2677
3074
3958 4000
Conquista
3900
determinado, ciclo de 135 dias, altura da
2101
2031
3541
Engopa
316
3766
3105
planta e de insercao da primeira vagem de
2678
4912 471 1
UFUS
Imperial
3315
3970
69 e 1 1 cm, respectivamente, e resistencia as doencas: PVR- Fusar/'um solani,

mancha olho-de-ra — Cercospora sojina,
mildio — Peronospora manshurica, pustula
bacteriana — Xanthomonas campestris pv.
glycines, cancro da haste — Diaphorte
phaseolorum f.sp. meridionalis e virus da
necrose da haste, e resistencia parcial a
mancha parda ( Septoria glycines) e oidio

(Micr0sphera diffusa).
A produtividade média da cultivar UFU
Imperial, nas safras 2003/04 e 2004/05

TABELA 2. Produtividade média (PM) e produtividade rela

tiva (PR) da UFU Imperial e suas testemunhas
safras 2003/O4 e 2004/05.

e

_ Cultivar ___ _7HPl\lI:(kg hail 7
Msoy 8400
Msoy 6101
Conquista
Engopa 316
UFU8 Imperial

3385
2698
3522
2909
3917

PR 1°/T75
125
100
131
108
145
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E39. BRSGO Iara - cultivar precoce e resistente ao
nematéide de cisto, raca 3, indicada para Goias e Distrito Federal
SOUZA, P.l.M. DE1;MORElRA,C.T.‘;FARlA8 NETO, A.L. DE‘; ABUD, 8.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.°; NUNES
JUNIOR, J.“; ASSUNCAO, M.8.2; ALMEIDA, L.A. DE2; SILVA, J.F.V.2; YORINORI, J.T.2; DIAS, W.P.2;
ARANTES, N.E.2. ‘Embrapa Cerrados, Cx. Postal 08223, CEP 73310-970, Planaltina, DF,
pIinio@cpac.embrapa.br; 2Embrapa Soja; 2AGENClARURAL/GO; “CTPA/GO.
A cultivar de soja BRSGO Iara é originada do Anapolis, Goiatuba, Luziania, Montividiu e Planaltina,
cruzamento entre 8harkey*2 X BR 90-4630. Foi durante duas safras (2002/2003 e 2003/2004).
obtida pelo método genealégico modificado (MSSD). Esses ensaios foram delineados em blocos ao acaso
BRSGO Iara apresenta crescimento determina- com quatro repetlcees por ambiente. Cada parcela
do. Possui cor do hipocotilo verde e cor de pubescencia experimental foi constituida de quatro fileiras de 5
marrom clara. Sua flor é branca e a cor da vagem é m de comprimento, em espacamento de 0,5 m enmarrom clara. O tegumento de sua semente é amare- tre fileiras e estande médio de 15 plantas/m, com
lo, com baixa intensidade de brilho e a cor do hilo é area total de 10 m2 e area Citil de 4 m2 ao se descartar como bordadura as duas fileiras laterals e 0,5 m
preta. Apresenta reacao a peroxidase negativa.
E resistente a doencas como ptlstula bacteriana, em cada extremidade da parcela. A conducao dos
mancha olho-de-ra, cancro da haste e aos nematéides ensaios foi feita seguindo as tecnologias recomende galha, Meloidogyne incognita e de cisto, dadas para a lnstalacao e manejo da cultura.
Nesses ensaios foram avaliadas as produtividaHeterodera glycines, raca 3. E moderadamente resistente ao oidio e apresenta-se suscetivel a podri- des, nilimero de dias para floracao, nL'imero de dias
dao vermelha da raiz, ao nematoide de galha, para maturacao (ciclo total), altura plantas, altura
Me/oidogynejavanica e ao virus do mosaico comum da insercao da primeira vagem, peso de 100 sementes. As cvs. M-SOY 6101 e Emgopa 316 foram utida soja.
O processo inicial de desenvolvimento da culti- lizadas como testemunhas.
Na Tabela 1, podem ser observadas as médias
var - as hlbridacees, e os primeiros avancos de gerac6es - foi realizado na Fazenda Experimental da do ciclo total, altura de planta, altura de lnsercao da
Embrapa Soja, Iocallzada no municipio de Londrina, primeira vagem e peso de 100 sementes da cv.
PR. As etapas seguintes, a partir do terceiro avanco BRSGO Iara, nas safras 2002/2003 e 2003/2004,
de geracao, todos processos de selecao de plantas, nos municipios de Anapolis, Goiatuba, Luziania,
os testes de progenies e as avallacees para reacees Montividiu e Planaltina.
Na Tabela 2, sao mostradas produtividade méas doencas, obtencao da linhagem e ensaios de adaptacao foram realizados no programa de melhoramento dia, ciclo total, altura de planta e produtividade relada Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF e conduzi- tiva da cv. BRSGO Iara e das testemunhas, nas sados em varios locais dos cerrados da regiao Centro- fras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado de Goias
e Distrito Federal.
Oeste.
A BRSGO Iara apresentou produtividade semeOs ensaios para estabelecer o valor de cultivo e
uso da cultivar (VCU) ou avaliacao final para Goias e lhante a testemunha M-SOY 6101 e foi superior a
Distrito Federal foram conduzidos nos municipios de Emgopa 316 em 5%.
TABELA 1. Médias do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da primeira
vagem e peso de 100 sementes da cv. BRSGO Iara, nas safras
2002/2003 e 2003/2004, em cinco locais no Estado de Goias e
Distrito Federal.
Local
Anapolis

Goiatuba
Luziania
Montividiu

Planaltlna

Ciclo

Altura de planta

@l§$)

(cm)

120
114
120
118
113

lnsercao 1° vagem

Z _

Peso 100 sementes

(cm)

I9)

18
16
10
18
10

20
20
20
18
16
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TABELA 2. Ciclo médio, altura de planta, produtividade média e produtividade
relativa da cv. BRSGO Iara e das testemunhas M-SOY 6101 e
Emgopa 316, nas safras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado de
Goias e Distrito Federal.
C lti

Ciclo

2" "2'

(dies).

BRSGO Iara
M-SOY 6101
Emgopa7316

117
108
116

Altura de planta

“ml

Produtividade
__ (kg/ha)

Produtividade relativa
7 7 (%)

3394
3084
3242

1 10
100
105

82
82
7 86

Ela é uma cultivar com caracteristicas de extrema importancia para os produtores, pols apresenta
precocidade (média de 117 dias), com resistencia
ao nematéide de cisto, Heterodera glycines, raca 3.
Pela precocidade, o produtor podera usa-Ia em
safrinha (sucessao) com outra cultura como o milho
ou o sorgo. Também permitira seu cultivo em areas
infestadas com o referido nematoide.
Iara devera ser plantada no mes de novembro. As sementes deverao ser tratadas com

7

fungicidas e inoculadas por ocasiao do plantio. O
plantio devera ser em solos corrigidos com uma
populacao média de 300 a 350 mil plantas/ha.
Deverao ser evltados os plantios em outubro e
dezembro por serem épocas marginais, proporcionando reducao nas produtividades. Dependendo
da regiao, podera ser plantada na segunda quinzena de outubro. Deve-se evitar também o plantio
fora de época, principalmente na época seca,
mesmo sob lrrigacao.

<>¢<><><>
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E40. Comportamento de Iinhagens de soja da UFU de
ciclo semiprecoce e médio em ensaio intermediario
HAMAWAKI, R.L.; HAMAWAKI, O.T.‘; SAGATA, E.; CORREIA, W.R.; PEREIRA, O.M.; HAMAWAKI,
C.D.L. ‘Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av.
Amazonas s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG,
hamawaki@umuarama.ufu.br

No Brasil, o desenvolvimento de variedades das
espécies autégamas fol quase exclusivamente uma
atividade ligada ao setor publico. As variedades brasileiras de soja foram, em sua maioria, desenvolvidas por instituicees governamentals. A Embrapa, as
empresas estaduais de pesquisa agropecuaria, como
Epamig, IAC, IAPAR, e as unlversidades federais e
estaduais vem introduzindo germoplasma em seus
programas, desenvolvendo novas variedades e conduzindo testes comparativos para recomendar seu
cultivo em todo pais (Borém, 2005).
O presente trabalho, teve como objetivo avaliar
17 genétipos de soja do ciclo semiprecoce e médio
do Programa de Melhoramento de Soja da UFU, em
fase de ensaio intermediario, comparando-as com
uma cultivar testemunha.
O ensaio foi conduzido em Uberlandia-MG, na
fazenda Capim Branco pertencente a Universidade
Federal de Uberlandia, e o plantio realizado em 14
de dezembro de 2004. O método utilizado foi o de

de probabilidade. Todas as analises foram feitas usando o Sistema de Analise Estatistica SANEST
(SARRIE8 et al., 1992).
Destacaram-se as Iinhagens F5 (Confianca x FT8015)8, F4lf1 (FT-200 x BR-4)48 x UFV-19],
RC1F5(PI416.937 x IAC-8-2)e4 cl IAC-8-2,
RC1F5(FT-104 X IAC-100)59, RC1F5(FT-104 X IAC100)59, RC1F5(PI416.937 x IAC-8-2)e4 cl IAC-8-2 e
F4(Carla x IAC-21)47e quanto as médias de produtividade em relacao a EMGOPA 316, de acordo com
a tabela abaixo.

Referencias bibliograficas
BOREM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas, UFV editora, 4 ed.,2005.

SARRIES, A.G. et al. Sanest. Piracicaba, E8ALO/
CIAGRI, 80p. (Série didatica CIAGRI, O6), 1992.

delineamento de blocos casualizados, com

22 tratamentos, tres repeticaes, sendo que
as testemunhas foram M-Soy 6101, Emgopa
316, M-Soy 8400, Conquista e Dm-118.
A produtividade dos genotipos foi avali-

ada através da colheita da area Utll de cada
parcela, sendo considerado como parcela util
as 2 Iinhas centrais, descartando-se 0.5
metros das extremidades, e posterior pesagem dos graos obtidos. Os dados obtidos
(gramas por parcela) foram transformados
para kg ha". Apés, os mesmos foram submetidos a analise de varlancia pelo teste de
F, a 1 e 5% de probabilidade.
Na comparacao das médias dos tratamentos, utilizou-se o teste de Tukey, a 5%

TABELA 1. Teste de média das produtividades dos genétipos avaliados. UFU, Uberlandia, 2005.
Genatipoe
F5 (Confianca x FT-8015)s
F4[f1 (FT-200 x BR-4)48 x UFV-19]
RC1F5(PI416.937 x IAC-8-2)e4 cl IAC-8-2
F4(M-Soy 8001 x MG)BR-95-18863)49o
RC1F5(FT-104 X IAC-1OO)59
RC1F5(PI416.937 x IAC-8-2)e4 cl IAC-8-2
F4(Carla x IAC-21)47s
EMGOPA 316

Médias
3636,33
3574,00
3480,67
3439,67
3400,00
3292,00
3172,33
2825,00

a
a
a
a
a
a
a
ab

Medias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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E41. Avaliacao de produtividade de soja de ciclo
semiprecoce e médio
HAMAWAKI, O.T.‘; SAGATA, E."2; CORREIA, W.R.‘; HAMAWAKI, R.L.; POLIZEL, A.C.‘; GUERRA, R.M.'.
‘Universidade Federal de Uberlandia - ICIAG - NUCIGO de Fitopatologia, Av. Amazonas sln, Campus Umuarama,
Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolslsta do FAPEMIG.

O incrivel aumento de area e produtividade de Sitio Komori utilizando delineamento de blocos ao
soja, ocorridos no Brasil, nestes tlltimos doze anos acaso, em 3 repeticees com parcelas de 4 Iinhas
nao seria possivel sem o melhoramento genético. com 5m cada e espacamento de 0.45m entre liPara que essa leguminosa, originaria da China pu- nhas, foram semeados no dia 17/11/04, 18 tratadesse hoje ser plantada no cerrado brasileiro, ela mentos de ciclo semiprecoce e médio, sendo 17 cruteve que percorrer um Iongo caminho de adaptaeao, zamentos da UFU e a testemunha DM 118.
passando pelas maos de inumeros pesquisadores,
A produtividade de cada genotipo utilizado fol
miIh6es de cruzamentos, testes a campo e em labo- avaliada pelo programa de analises estatisticas —
ratorios, e inumeraveis atividades de forma que é SANEST, apos a colheita da area Iitil do referido
inimaginavel a quantidade de avancos tecnoléglcos experimento datada em 18/03/05 a 20/04/05. Atracontidos em uma (mica semente de soja.
vés deste programa as médias de produtividade de
Portanto a criacao de novas cultivares foi e cada tratamento foram comparadas utilizando o teste
continuara sendo a forma mais barata e eficiente de de Tukey a 5 % de probabilidade.
incorporar tecnologias a atividade agricola, para que
Segundo tabela 1 pode-se observar que o
possamos atender 0 a crescente necessidade mun- genétipo derivado do cruzamento IAC Foscarim
dial de alimentos.
x FT2000 se destacou dos demais significativaCom o intuito de desenvolver melhores mente, superando em 36.00% a produtividade
genotipos adaptados as varias regi6es do vasto ter- das testemunhas utilizadas representando assim
ritério brasileiro e melhores taxas de producao por um material propiclo a promocao de ensaios fuhectare, o Programa de Melhoramento Genético de turos.
Soja da Universidade Federal
de Uberlandia, vem investin- TABELA 1. Teste de médias" das produtividades dos melhores genétido no cruzamento de novas
pos avaliados. UFU, Uberaba, 2005.
Iinhagens de soja.
O trabalho descrito tem
Genétipo
Médias 7
como finalidade mostrar como
IAC Foscarim x FT2000
3612.00 A
alguns genotipos da UFU po(UFV-16 x Llderanca) X (Br 95-015308 x UFV-18)
3155.60 Ab
dem superar expectativas de
RC1(Pl
416.937
x
IAC-8-2)
Cl
IAV-8-2)
3066.94
Ab
producao de variedades ja
FT
Cometa
x
FT2000
3004.86 Ab
existentes no mercado.
2655.80 Abc
O ensaio foi realizado
DM418
no municipio de Uberaba, no

estado de Minas Gerais, na

1' Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a

5% de probabilidade.
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E42. Avaliacao de produtividade de soja de ciclo tardio em
ensaio regional de Uberlandla
SAGATA, E."2; CORREIA, W.R.‘; RIOS, P.D.‘; CATAGUIRI, R.G.‘; BERBERT, R.P.‘; PEREIRA, M.O.‘.
‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas
s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br;
2BoIsista do CNPO.
A soja (Glycine max) que hoje é cultivada mundo afora, é muito diferente dos ancestrals que lhe
deram origem: espécies de plantas rasteiras que se
desenvolviam na costa Ieste da Asia. Sua evolucao
comecou com o aparecimento de plantas oriundas
de cruzamentos naturals, entre duas espécies de soja
selvagem.
Atualmente os cruzamentos sao realizados de
forma artificial, controlados pelo homem, visando
um rastreamento de genotipos proporcionando o
desenvolvimento de variedades com capacidade de
maior producao, ja que a entrada dos transgenlcos
no mercado acarretou uma queda no custo de producao gerando melhores expectativas para a expansao agricola, obrigando produtores de soja convencional a procurarem cultivares de alta produtividade
para competir com os produtos transgenlcos.
Dessa forma o Programa de Melhoramento Genético de Soja da UFU trabalha com o intuito de
lancar no mercado materiais que estejam aptos a
satisfazer as necessidades dos produtores de soja
convencional.

Para a avaliacao de produtividade de cada
genétipo aconteceu utilizando — se o programa de
analises estatisticas — SANEST. Através deste programa a média de produtividade de cada tratamento
foram comparadas utilizando o teste de Tukey a 5
% de probabilidade.
De acordo com o tabela 1 observou-se que o
genétipo derivado do cruzamento DM-101 x Lideranca obteve maior desempenho entre as demais Iinhagens cultivadas inclusive se sobrepondo as testemunhas utilizadas em 16,11%, caracterlzando assim
um material ideal para realizacao de novos ensaios.
TABELA 1. Teste de média” das produtividades
dos genétipos avaliados. UFU, Uberlandia, 2005.
55 5

DM-101 x Llderanca
16
2
DM-339

O ensaio, o qual esta sendo anaIisado,foi con-

duzido com a intencao de avaliar a produtividade de
cruzamentos estabelecidos pelo Programa de Melhoramento da UFU de ciclo semitardio e tardio em
comparacao com algumas variedades comerciais.
O experimento aconteceu na Fazenda Experimental da UFU, Capim Branco, situada no municipio
de Uberlandla - MG, sendo 0 mesmo semeado no
dia 06/12/2004.
Foram utilizados 17 tratamentos desenvolvidos
pela UFU e 5 testemunhas, Luziania, Garantia, DM339, Chapadees e M-soy 8914, com delineamento
de blocos casualizados, com 22 tratamentos, tres
repeticees, em parcelas de 4 Iinhas com 5 metros
cada, espacadas de 0.45 metros, considerando as
parcelas Llteis as 2 fileiras centrais e descartando —
se 0,50 metros de cada extremidade.
A colheita da area util foi realizada entre os
dias 18/04/2005 e 01/05/2005, de acordo com a
maturacao de cada material sendo posteriormente
pesados e armazenados, sendo envlados para as
possiveis analises desejadas.

Médias

Genatipo

14
13
3
1
15
11
M-Soy 8914

8
10
Garantia

1}

\l Cl‘ -P03

Chapadees
12
Luzlania
1/

3454.67 A
3453.33 A
3339.00 A
3289.33 A
3281.00 A
3268.33 A
3246.00 A
3242.00 A
3074.00 A
3022.33 A
2975.33 A
2934.00 A
2884.00 A
2881.33 A
2858.00 A
2758.00 A
2756.67 A
2726.00 A
2632.33 A
2568.33 A
2548.00 A
2148.00 A

Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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E43. Comportamento de cultivares de soja em diferentes
épocas de semeadura no Estado do Tocantins, safra 2004/05
GIONGO, P.R.; PELUZIO, J.M.; BARBOSA, V.S.; FRANCISCO, E.R.; FIDELLIS, R.R.; NAZARENO, A.C.;
AFFERRI, F.S.; JUNIOR, D.A.. Fundacao Universidade Federal do Tocantins, UFT, Cx. Postal 66, CEP
77410-000, Gurupi, TO, giongopr@yahoo.com.br

O Estado do Tocantlns apresenta uma localizacao geografica invejavel, por ser um grande entroncamento rodoviario e o elo obrigatorio dos grandes
corredores de exportacao da cultura da soja para as
regi6es Centro-Norte e Leste-Nordeste. As flutuacees
anuais de rendimento das culturas, motivadas principalmente por elementos meteorolégicos de carater aleatorio, especialmente por anomalias da precipitacao, constituem uma preocupacao continua e
crescente na agricultura. Assim, um extenso conjunto de pratlcas, como: trabalhos de pesquisa nas
areas de irrigacao, melhoramento para tolerancia a
seca, conservacao do solo, zoneamento agricola,
diverslficacao de culturas, cultivares e pratlcas culturais, vem sendo estudados e utilizados com o objetivo de reduzir os impactos de adversidades climaticas, sobre a produtividade agricola e a disponibilidade de alimentos (OUEIROZ 1998). A época de
semeadura é definida por um conjunto de fatores
ambientais que reagem entre sl e interagem com a
planta, promovendo variacees na producao e afetando outras caracteristicas agronemicas. Semeados em diferentes épocas, os cultivares expressam
suas potencialldades em relacao as condic6es do
ambiente, que mudam no espaco e no tempo. Como
os genétipos podem responder diferencialmente ao
ambiente, as indicacees da melhor época para cada
cultivar devem ser precedldas de ensaios regionallzados, conduzidos por mais de um ano, (EMBRAPA
1992,EMBRAPA1994 e URBEN FILHO et. Al. 1993).
O presente trabalho foi realizado com o objetivo
de avaliar o comportamento de cultivares de soja,
quando submetidas a diferentes épocas de semeadura, no sul do Estado do Tocantins.
Foram instalados cinco ensaios no ano agricola
de 2004/05, sendo tres em Alvorada (323m de alti-

CD 217, 98N71, 98C21, DM 247, 98N82, DM 309,
98N31, 98C81, FT 106, M-SOY 8757, M-SOY
9350, CD 1039, CD 204, M-SOY 8914, M-SOY
9010, M-SOY 9001, BRS Raimunda, M-SOY 108.
A parcela experimental foi composta por quatro linhas de 5,0 metros de comprimento, com
espacamento entre linha de O,45m. Na colheita, foram desprezados as duas Iinhas laterals e 0,5 metro
das extremidades das duas linhas centrais. A adubacao de plantio foi realizada com 450 kg/ha de NP-K na formulacao 05-25-15, em todos os ensaios.
No plantio foi realizadas a lnoculacao das sementes
com estirpes de Bradyrhizobium japonicum. O controle de pragas, doencas e plantas daninhas foram
realizados a medida que se fizeram necessarios. As
plantas, de cada parcela experimental, foram colhidas uma semana apés terem apresentado 95% das
vagens maduras, ou seja, no estadio Re da escala de
FEHR et al1971.
Com base na area util da parcela, foram avaliadas as seguintes caracteristicas agronemicas das
plantas: Numero de dias para o Florescimento; Numero de dias para a Maturacao; Altura da Planta na
época da maturacao; Altura de lnsercao da primeira
vagem na época da maturacao e Producao de Graos,
peso em kg/ha. A caracteristica agronemica consi-

derada neste estudo fol a producao de graos, em
virtude de sua importancia nos programas de melhoramento de soja.
As melhores épocas de semeadura foram 13/
11, em Alvorada, e 04/12, em Buritirana, para a
grande maioria dos cultivares (Tabela 1 e 2). O atraso da semeadura reduziu sensivelmente a producao

de todos os cultivares, em virtude de restricaes
hidricas impostas pelo declinio das precipitacees pluviais a partir de marco, coincidindo com a fase

tude, 12° 45’ S e 51° 03’ W), nas datas de 13/11,

reprodutiva de enchimento de graos. A semeadura

27/11 e 07/01, um em Gurupi (280m de altitude,
11°43‘ S e 49°04’ W), com plantio na data de 20/

efetuada em 07/01 (semeadura tardia), para a regiao podem resultar em reducao inferior a 50% na
producao de graos, (Tabela 1).

11, e um em Buritirana (600 altitude, 09°43’ S e
49°03’ W), plantio no dia 04/12. O delineamento
experimental utilizado foi de blocos casualizados, com
tres repeticées. Os cultivares de soja avaliados foram: BR/ EMGOPA 314, BRS Tracaja, MGBR Ven-
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TABELA 1. Médias da producao de graos (kg.ha"),
enifuncao do cmﬁvare da época de
semeadura em Alvorada, no ano ag ri
cola de 2004/05.

Cultivares
Data plantio 7

BR/ EMGOPA 814
BRS TRACAJA
MGBRVENCEDORA
BRS CANDEIAS
CONOUISTA
BRS GARANTIA
BRS SERENA
BM NOBRE
MGBR LIDERANCA
BRS SAMBAIBA
M-SOY 8868
M-SOY 8870
M-SOY 8711
A 7002
CD 217
98N71
98021
BM 247
98N82
BM 309
98N31
98c81
FT 108
M-SOY 8757
M-SOY 9350
CD 1039
CD 204
M-SOY 8914
M-SOY 9010
M-SOY 9001
BRS RAIMUNDA
M-SOY 108
7_
Média

5
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TABELA 2. Médias da producao de graos (kg.ha“),
enifuncao do cmﬁvare da época de
semeadura em Buritirana e Gurupi, no

ano agricola de 2004/05.
B uﬁthana

Alvorada
13/11

27/11

07/01

4800
4089
3300
4042
3655
3733
3644
4255
2622
3689
3922
4200
3255
3255
2055
3877
3378
3455
3788
3744
3755
4189
3868
3233
3922
3577
2600
3700
4333
3222
4888
4622
3708

3685
3750
2055
4018
2320
3185
3287
3120
1880
4127
2583
3638
2703
2083
1833
2583
2546
2111
3583
2462
2824
3028
3740
2731
3425
2805
3583
3417
3472
2880
3277
3046
2993

2055
2210
2250
1660
1975
975
2027
1250
2027
1471
2210
1943
2471
1194
1832
1910
1235
2250
1805
2197
1916
2389
1471
1475
2250
2055
1971
2250
2834
1725
1305
1916
1890

EMBRAPA. Recomendacﬁes Técnicas para a Cultura da Soja na Regiao Centro Oeste. Brasilia, 1992.
FEHR, W. R., CAVINESS, R. E., BURMOOD, D. T

PENNINETON, J. 8. Stage of development
descriptions for soybeans, Glycine max L. Merrill.
Crop Sci, Madison, v.11, n° 6, p. 929-931, 1971.
URBEN FILHO, G. SOUZA, P.l.M. Manejo da cultura
da soja sob Cerrado: época, densidade e profundi-

Cultivares

BR/ EMGOPA 814
BRS TRACAJA

MGBRVENCEDORA
BRSCANDHAS
CONQUGTA
BRSGARANWA
BRS SERENA
DNINOBRE
MGBRLDERANCA

BRS SAMBAIBA
M-SOY 8888
M-SOY 8870
M-SOY 8711
A 7002
CD 217
98N71
98021
DM 247
98N82
DM 809
98N31
98081
FT 108
M-SOY 8757
M-SOY 9850
CD 1089
CD 204
M-SOY 8914
M-SOY 9010
M-SOY 9001
BRS RAIMUNDA
_l\/I-SOY 108
Mama

Gurupi

‘T-_"'_"'i'i

04/12

20/11

3314
3861
2935
4347
3731
4222
4043
3824
3120
3814
4462
3620
3611
3032
2917
3944
2944
3750
4268
3898
3167
3722
4268
4204
4462
2787
2583
3527
3370
3824
3277
4277
3660

2625
2458
2782
3458
3076
2938
2947
2886
2302
3167
3312
3406
3052
2541
3270
3041
3145
2156
3583
3343
2708
3479
2239
2959
2791
2908
3542
2770
2916
2781
3011
3480
2971

dadedesenwadwa.hL:ARANTES;EN.8OUZA;P
M. Cultura da Soja nos Cerrados, POTAFOS, 535p.
Belo Horlzonte MG. 1993.
OUEIROZ; E.F. GAUDENCIO; C.A. GARCIA; A. TORRE8; E. OLIVEIRA. C.N. Efeito de época de plantio
sobre o rendimento da soja, na Regiao Norte do
Parana. Pesquisa Agropecuaria Brasileira — PAB,
m33,n.9,1998.
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E44. Avaliacao de genétipos semiprecoce de soja em
ensaio preliminar
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; ROCHA, J.E. DA S."2; SAGATA, E."2; CORREIA, W.R.; CUNHA,
M.C.‘; BERBERT, R.P.‘; ALVIM, K.R.T.’. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia,
MG, hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do CNPO; 2Bolsista do FAPEMIG.

A ampliacao do numero de cultivares disponiveis para as varias regi6es de cultivo de soja no Brasil, constitui ainda uma prioridade do melhoramento
com objetivo de fornecer ao agricultor as opcﬁes de
plantio, que melhor adeqliem as suas necessidades
(MIYASAKA; MEDINA, 1981). Assim, as indicacees
de novas variedades tem sido uma das principals
ferramentas para os agricultores aumentarem a produtividade, e estabilidade na producao, frente aos
fatores limitantes ambientais e biologlcos, sem acrescer custos ao cultivo dessa cultura (ALMEIDA et.al.,
1997).
Para a identificacao de genétipos superiores, que
apresentem altas produtividades, estabilidade de
producao e boas caracteristicas agronomicas sao
realizados ensaios de avaliacao, conduzidos em varias regiees. A metodologia empregada nos trabalhos de melhoramento e experlmentacao em soja,
consistem em testes de progenies, selecao de plantas nas populacees desenvolvidas, e avaIia<;6es pre-

liminares, intermediarias e finals (BONETTI, 1993).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
Iinhagens de soja, semeadas em Ensaio Prellmlnar,

quanto aos caracteres agronemicos, visando o avanco de geracees. Os genotipos avaliados pertencem
ao programa de melhoramento de soja da UFU. O
ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco pertencente a Universidade Federal de Uberlandla. Os
materiais foram selecionadas observando-se as progenies do ano anterior (safra 2004) , entao esco-

0.90 m. Os caracteres avaliados no campo foram:
numero de dias para a floracao, nL'1mero de dias para
a maturacao, altura da planta na floracao, altura da
planta na maturacao, altura de insercao da primeira
vagem e rendimento de graos. Todas as analises
foram feitas usando o Sistema de Analise Estatistica (SANEST) (SARRIES et al., 1992).Verificando tais,

realizou-se a analise da variancia, sendo as médias
dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, a
5% de probabilidade. Observa-se que os genotipos
do programa de melhoramento de soja da UFU nao
difereriram estatisticamente em termos de produtividade, quando comparada as 3 testemunhas comercias. isso confirma que os genétipos avaliados
sao materiais promissores, quanto as caracteristicas agronemicas avaliadas.
Todos os genétipos do programa de melhoramento de soja da UFU, apresentaram produtividades maiores que as tres testemunhas comerciais que
foram usadas para comparacao dos dados. isso lndlca que sao bons materiais e que eles devem ser
avancados gerac6es pois apresentam-se promissores.
TABELA 1. Médias das Iinhagens UFU, produtivi-

dades kg.ha"
Ge7n7étipo_

lhendo-se as melhores e a que se destacaram nos
experimentos , considerando-se os critérios de
materiais mais produtivos e ciclo preoce.As linhagens foram entao dispostas de forma que fossem

identificadas e colocados em camara fria até os
meses aproprlados quando se lniciaram as chuvas
numa quantidade adequada e que pudessem ser realizado a semeadura ano agricola de 2004/2005.
Foi instalado um experimento composto por um
numero variavel de vinte Iinhagens, comparadas com
tres testemunhas consideradas elites. O delineamento
experimental foi o inteiramente casualizados, composto por 3 repeticﬁes. Cada parcela fol composta
de 3 linha de 5.0 m de comprimento, espacados de

®\lO)U'l-I >~O0l\7—\

9
10
11
12

kg/ha

Genétipo

1776.43 a
1687.75 a
1679.74 a
1679.748
1599.06 a
1565.05 a
1524.37 a
1425.68 a
1422.35 a
1407.01 a
1392.34 a
1310.99 a

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

kg/ha
1296.98
1266.31
1253.64
1190.96
1184.99
1129.61
1121.61
1076.93
1036.92
997.57
846.20

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Medias seguidas de mesma Ietra minuscula na vertical nao
diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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E45. Avalia ~Oma O de genétipos de ciclo tardio de soja em
ensaio preliminar
HAMAWAKI, O.T.; ROCHA, J.E. DA S."2; SAGATA, E.‘; CUNHA, M.C.‘; BERBERT, R.P.‘. ‘Universidade
Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas sln°, Campus
Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do CNPO;
2Bolsista do FAPEMIG.

A metodologia empregada nos trabalhos de
melhoramento e experimentacao em soja, consistem em testes de progenies, selecao de plantas nas
populacees desenvolvidas, e avaliacees preliminares, intermediarias e finals (BONETTI, 1993). De
acordo com as avaliacees preliminares, Iinhagens que
tiverem seus méritos, irao para as avallacees intermediarias e serao avaliados em um ano. Para avaliacao final, os genétipos superiores, oriundos da avaIiacao intermediaria, deverao permanecer por dois
anos consecutivos nesta fase, realizados em locais
do estado, representativo de regi6es fisiograficas
distintas. Estas Iinhagens deverao ser comparadas
no minimo com dois padr6es: a cultivar mais produtivas (média dos ultimos tres anos), e a cultivar mais
plantada (semente comercializada) (BONETTI,
1993).O presente trabalho teve como objetivo avaliar Iinhagens de soja, semeadas em Ensaio Preliminar, quanto aos caracteres agronemicos, visando o
avanco de gerac6es. Os genétipos avaliados pertencem ao programa de melhoramento de soja da UFU.
O ensaio foi realizado na Fazenda Capim Branco
pertencente a Universidade Federal de Uberlandla.
Os materiais foram selecionadas observando-se as
progenies do ano anterior (safra 2004) , entao escolhendo-se as melhores e a que se destacaram nos
experimentos , considerando-se os critérios de materiais mais produtivos e ciclo tardio. As Iinhagens
foram entao dispostas de forma que fossem
identificadas e colocados em camara fria até os
meses aproprlados quando se lniciaram as chuvas
numa quantidade adequada e que pudessem ser realizado a semeadura ano agricola de 2004/2005.
Fol instalado um experimento composto por um
numero variavel de vinte Iinhagens, comparadas com
tres testemunhas consideradas elites (Conquista,
Luziania, MSOY 6101). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizados, composto por 3
repeticees. Cada parcela fol composta de 3 linha de
5.0 m de comprimento, espacados de 0.90 m. Os
caracteres avaliados no campo foram: numero de

dias para a floracao, namero de dias para a
maturacao, altura da planta na floracao, altura da
planta na maturacao, altura de insercao da primeira

vagem e rendimento de graos. Todas as analises
foram feitas usando o Sistema de Analise Estatisti-

ca (SANEST) (SARRIES et al., 1992).Verificando tais,
realizou-se a analise da variancia, sendo as médias
dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, a
5% de probabilidade.
Pelos dados de analise de variancia, observou
que houve diferenca estatistica a 5% nos caracteres:
niimero de dias para a maturacao e rendimento. E
diferenca significativa a 1% nos caracteres: niimero
de dias para a floracao, altura de planta na floracao.
Os caracteres Para acamamento nao houve diferenca estatistica entre os genétipos avaliados. Observa-se que os 4 melhores rendimentos foram dos
genotipos provenientes do programa de melhoramento de soja da UFU. Apesar de nao diferirem estatisticamente das tres testemunhas, todos os genotipos
do programa de melhoramento de soja da UFU, apresentaram produtividades maior.. lsso indica que sao
bons materiais e que eles devem ser avancados
geracees pois apresentam-se promissores. Ouanto
aos demais caracteres agronemicos avaliados, todos os genotipos apresentaram bons resultados.
Ouanto ao numero de dias para a maturacao, os
genétipos variaram de 120 a 133 dias, enquanto
que as testemunhas tiveram média de 118 dias para
a maturacao.
TABELA 1. Médias das Iinhagens UFU, produtividades kg.ha"
7Gen6tipos

UJ\IO3U'|-l>~O0I\)—\

9
10
11
12

Kg.l1a
618.81 a
554.13 a
550.80 a
547.46 a
524.12a
496.12 a
482.11 a
446.11 a
445.59 a
420.43 a
420.32 a
409.48 a

Gen6tipos7 7 Kg@a__
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

409.48 a
383.48 a
370.09 a
367.59 a
361.1 a
337.98 a
335.10a
325.71 a
324.26 a
322.10 a
288.88 a

Médias seguidas de mesma Ietra minuscula na vertical nao
diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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E46. Avaliacao de genétipos de ciclo médio de soja em
ensaio preliminar
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; ROCHA, J.E. DA 8."2; SAGATA, E.1'2; CORREIA, W.R.; CUNHA,
M.C.‘; BERBERT, R.P.‘; ALVIM, K.R.T.‘. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nticleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas sln°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia,
MG, hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do CNPO; 2Bolsista do FAPEMIG.
As lndicacees de novas variedades tem sido uma
das principals ferramentas para os agricultores aumentarem a produtividade, e estabilidade na producao, frente aos fatores limitantes ambientais e blolégicos, sem acrescer custos ao cultivo dessa cultura (ALMEIDA et.aI., 1997). Para a identlficacao de
genétipos superiores, que apresentem altas produtividades, estabilidade de producao e boas caracteristicas agronemicas sao realizados ensaios de avaliacao, conduzidos em varias regi6es. A metodologia
empregada nos trabalhos de melhoramento e experimentacao em soja, consistem em testes de progenies, selecao de plantas nas populacees desenvolvidas, e avaIiac6es preliminares, intermedlarias e finals (BONETTI, 1993).
De acordo com as avaliacees preliminares, linhagens que tiverem seus méritos, irao para as avaliacees intermediaries e serao avaliados em um ano.
Para avaliacao final, os genétipos superiores, oriundos da avaliacao intermediaria, deverao permanecer
por dois anos consecutivos nesta fase, realizados
em locals do estado, representativo de regi6es fisiograficas distintas. Estas Iinhagens deverao ser comparadas no minimo com dois padr6es: a cultivar mais
produtivas (média dos ﬁltimos tres anos), e a cultivar mais plantada (semente comercializada)
(BONETTI, 1993).O presente trabalho teve como
objetivo avaliar Iinhagens de soja, semeadas em
Ensaio Prellmlnar, quanto aos caracteres agronemicos, visando o avanco de gera<;6es. Os genétipos
avaliados pertencem ao programa de melhoramento
de soja da UFU. O ensaio foi realizado na Fazenda
Capim Branco pertencente a Universidade Federal
de Uberlandla.
Os materiais foram selecionadas observando-se
as progenies do ano anterior (safra 2004), entao
escolhendo-se as melhores e a que se destacaram
nos experimentos , considerando-se os critérios de
materiais mais produtivos e ciclo médio. As Iinhagens foram entao dispostas de forma que fossem
identificadas e colocados em camara fria até os meses aproprlados quando se lniciaram as chuvas numa
quantidade adequada e que pudessem ser realizado
a semeadura ano agricola de 2004/2005.foi instalado um experimento composto por um ndmero variavel de vinte Iinhagens, comparadas com tres teste-

munhas consideradas elites (Conquista, Luziania,
MSOY 6101). O delineamento experimental foi o
inteiramente casualizados, composto por 3 repeticees. Cada parcela foi composta de 3 linha de 5.0
m de comprimento, espacados de 0.90 m. Os
caracteres avaliados no campo foram: niimero de
dias para a floracao, numero de dias para a
maturacao, altura da planta na floracao, altura da
planta na maturacao, altura de insercao da primeira
vagem e rendimento de graos. Todas as analises
foram feitas usando o Sistema de Analise Estatistica (SANEST) (SARRIES et al., 1992).Verificando tais,
realizou-se a analise da variancia, sendo as médias
dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, a
5% de probabilidade.
Pelos dados de analise de variancia, observou
que houve diferenca estatistica nos caracteres: nilmero de dias para a floracao, nﬁimero de dias para
a maturacao, altura de planta na floracao, altura de
planta na maturacao, altura de insercao da primeira vagem e rendimento. Para acamamento nao houve diferenca estatistica entre os genotipos avaliados. Observa-se que os 4 melhores rendimentos
foram dos genétipos provenientes do programa de
melhoramento de soja da UFU. Todos os genotipos
TABELA 1. Médias das Iinhagens UFU, produtividades kg.ha"
Geeetipo

m\lO3O'l-P(AJf\)—\

9
10
11
12

Médias
1723.09a
1713.088
1633.07a
1525.71 a
1509.70ab
1463.02ab
1452.35ab
1424.35ab
1400.34ab
1398.34ab
1378.34ab
1362.33ab

Gen6tipo

Médias
1335.66ab
1296.32ab
1252.97ab
1246.30ab
1224.96ab
1156.28ab
1151 .61 ab
1092.26ab
1086.93ab
730.18bc
0c

1' Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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do programa de melhoramento de soja da UFU, apresentaram produtividades maiores que as tres testemunhas comerciais que foram usadas para comparacao dos dados. isso indica que sao bons materiais e que eles devem ser avancados geracées pois
apresentam-se promissores. Ouanto aos demais
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caracteres agronemlcos avaliados, todos os
genotipos apresentaram bons resultados. Ouanto
ao niiimero de dias para a maturacao, os genétipos
variaram de 105 a 123 dias, enquanto que as testemunhas tiveram media de 105 dias para a
maturacao.
‘

<><><><>~<>
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E47. Avaliacao de produtividade da soja da UFU de
ciclo semi-tardio e tardio em ensaio regional de Uberaba
HAMAWAKI, O.T.‘; CORREIA, W.R.‘; SAGATA, E.‘; HAMAWAKI, R.L.; GUERRA, R.M.‘; POLIZEL, A.C..
‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas
sln°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br

Um dos maiores questionamentos dos agricul- acaso, em 3 repetlc6es, com 22 parcelas cada, com
tores é sobre quais cultivares utilizar na proprieda- dimensees de 4linhas e 5 metros cada, com
de. Existem diversas cultivares de soja no mercado, espacamento de 0.45 metros entre Iinhas. Considemas a grande diﬁvida é como escolhe—Ias correta- rou — se a area dtll as 2 fileiras centrais, descartanmente, levando em conslderacao as peculiaridades do — se 0.50 metros de cada extremidade.
de cada talhao da propriedade ou mesmo nas suas
A colheita deste experimento ocorreu entre
respectivas sub — divis6es, de forma a obter o me- os dias 01/04/2005 e 20/04/2005, apés este feilhor resultado.
to o material obtido fol encaminhado para pesaEstudos mostram que a escolha correta da cul- gem aflm das mesmas serem analisadas estatistitivar e o uso de sementes de alta qualidade, propor- camente.
cional 70% de chance de ter sucesso na lavoura. O
A analise das médias de produtividades foram
objetivo comum de todos os agricultores é a obten- avaliadas pelo programa de analises estatisticas —
cao de alta produtividade e rentabilidade em sua ati- SANEST, considerando o teste de Tukey a 5% de
vidade, portanto a eficiéncia na atividade agricola probabilidade.
esta ligada ao conhecimento de todos os processos
Observa-se na tabela abaixo um destaque na
envolvidos na propriedade e na escolha correta da produtividade do material oriundo do cruzamento
cultivar mais adaptada e produtiva nesta regiao.
(Br-86-11864 RCH x MG/Br-93.4916) 0 qual suEm vista desse empasse, o Programa de Melho- perou a testemunha em 68%, caracterlzando um
ramento Genético de Soja da UFU vem trabalhando genotipo bastante produtivo e promissor a ensaios
com sua equipe almejando o sucesso no Iancamen- futuros.
to de varias cultivares responsaveis em
suprir os interesses dos agricultores TABELA 1. Teste de médias"das produtividades das melhores
das diversas regi6es produtoras de soja
Iinhagens avaliados. UFU, Uberaba, 2005.
do Brasil.
_ _
Genétipo
Médias
Com este propésito, foi realizado
um ensaio com material de ciclo - semi
3457.77 A
(Br-86-11864 RCH x MG/Br-93.4916)
tardio e tardio no municipio de
3280.80 Ab
(UFV-18
X
FT-50.268-M)
Uberaba, na Sitio Komori semeado no
RC1F5(PI 416.937 x IAC-8-2)64 Cl IAV-8-2)
3240.75 Ab
dia 03/12/2004, com o objetivo de
FT-2000
x
IAS-5
3073.52 Ab
avaliar a produtividade de 17 Iinhagens
FT-50.268-M x M-Soy 8400
2987.48 Ab
da UFU comparando com a testemuM-soy
8914
2050.30 B
nha M-soy 8914.
Para o referido experimento ado- 1‘ Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo teste de
tou — se o delineamento de blocos ao
Tukey, a 5% de probabilidade.
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E48. Competicao de genétipos de soja de ciclo médio no
cerrado de Roraima - ano 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vicente@cpafrr.embrapa.br
O estado de Roraima disp6e de um estoque de,
aproximadamente, 4 miIh6es de hectares de cerrados (17% da superficie do Estado) dos quais 1,5
milhaes de hectares sao aptos para a producao intensiva de graos, principalmente para a commodite
soja. O acesso aos mercados, seja para a
comerclalizacao dos graos ou para a aquisicao de
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e
Porto Ordaz (Venezuela). Por estar no hemisférlo
norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos
meses de abril a agosto, o que faculta aos produtores roraimenses produzir na entressafra brasileira
(colheita em agosto/setembro) com perspectivas,
portanto, de melhor remuneracao em comparacao a
producao brasileira de soja. Além dlsso, existe a isencao de tributos estaduais incidentes na cadeia da
soja.
Existem também problemas, como a baixa fertilidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (apenas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e
a lentidao na regularizacao fundiaria dessas areas, o

que diflculta o acesso ao crédito bancario,
notadamente ao de investlmento.
Apesar dos entraves supramencionados a area
com soja no Estado vem duplicando anualmente sendo que na ultima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utilizadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS
Tracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area
cultivada, respectivamente.
A expansao da area com soja nao pode, no entanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preciso disponibllizar aos produtores novas opc6es de
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a

cultura da soja se consolide no Estado.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar

a performance produtiva de 24 genétipos de soja do
grupo de maturacao médio.
O experimento fol executado no municipio de
Boa Vista, no Campo Experimental Agua Boa, na
safra 2004, entre os meses de maio a setembro em
Latossolo Vermelho Amarelo, textura arenosa
(14,3% de argila) com as seguintes caracteristicas
quimicas na camada de 0 a 20 cm de profundidade:
pH (H20) = 4,6; M.O. = 1,25%; P (Mehlich) =
0,00; K, Ca, Mg, CTC = 0,02, 0,00, 0,01 e 2,8
cmolc/dma , respectivamente; e V = 1,1%.

Os genétipos foram avaliados no delineamento
experimental de blocos casualizados completos com
quatro repeticaes. Cada parcela foi constituida de
quatro fileiras de cinco metros de comprimento, espacadas entre si por 0,5 m, com estande de 12 plantas por metro linear. A area util das parcelas foi constituida das duas fileiras centrais, ellminando-se 0,5
m das extremidades.
A correcao do solo foi efetuada utilizando-se
1,5 ton.ha“ de calcario dolomitlco com 80% de
PRNT, 100 kg.ha" de P205 (superfosfato simples) e
50 kg.ha" de FTE - BR 12.
A adubacao de manutencao foi realizada na Iinha de semeadura com 80 kg.ha" de P205
(superfosfato simples), 120 kg.ha" de K20 (cloreto
de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apos
a emergencia das plantas
As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM para
cada 100 kg de sementes e, em seguida, semeadas
manualmente. A lnoculacao fol realizada na linha de
plantio com Bradyrhizobiumjaponicum dissolvido em
agua e pulverizado, com o uso de pulverizador costal,
diretamente sobre a semente no sulco de plantio.
Os caracteres avaliados foram floracao (em n°
de dias apés a emergencia), altura de planta (em
cm), estande final e producao de graos (em
kg.parceIa"), corrigida para umidade de 13% e transformada para kg.ha".
Foram observadas diferencas significativas entre as cultivares avaliadas em relacao a todas as
caracteristicas (Tabela 1).
A producao das parcelas variou de 2496 a 6913
kg.ha", com média de 4122 kg.ha".
Na Tabela 2 sao apresentadas as médias de produtividade dos 24 genotipos avaliados. As médias
dos dois genotipos mais produtivos diferiram estatisticamente das médias dos oito genotipos menos
produtivos, pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade. O genétlpo mais produtivo apresentou média
de 5448 kg.ha", enquanto que no menos produtivo
a média foi de 3238 kg.ha".
Como pode ser visto, mesmo os genotipos menos produtivos apresentam média de produtividade
acima de 50 sacos por hectare, demonstrando o
potencial produtivo das areas de cerrado do estado
de Roraima.
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TABELA 1. Resumo da analise de variancia das carac-

TABELA 2. Médias de producao de 24

teristicas floracao (FLO, em n° de dias apés

genétipos de ciclo médio, ava-

a emergencia), altura de planta (AP, em
cm) e producao (PROD, em kg/ha)

F.V.

G.L.

- FLO

Blocos
Tratamentos

3
23

1,76
23,76”

Residuo

69

Média
Minimo
Maximo
CV(%)

o.M.
AP7
146
707**

liados no Campo Experimental

Agua Boa no ano de 2004
Embrapa Roraima

PROD

Tratamento

Producao

798075
1447876**

RR2002/5
RR2002/9
MABR97-1665
RR2002/15
RR2002l7
MABR98-23443
MABR98-27214
RR2002/10
MABR98-22465
RR2002/23
MABR97-2290
RR2002/3
RR2002/20
RR2002/22
RR2002/4
MABR-25094
RR2002/19
MABR97-2094
RR2002/21
BR-95-1 170
BRS Tracaja
RR2002/14
MABR98-20359
RR2002/2

5446a
5429a
5247ab
4789abc
4325abc
4306abc
4286abc
4249abc
4203abc
4165abc
4151 abc
4045abc
4017abc
4003abc
3924abc
3916abc
3798bc
3795bc
3671bc
3627c
35990
3439c
3267c
3238c

0,53

25

270372

47
46
58
1,54

64,78
42
103
7,74

4122
2496
6913
12,61

*" Signiﬁcativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade.
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Médias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a
1% de probabilidade.
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E49. Competicao de Iinhagens locais de soja no cerrado de Roraima
em latossolo vermelho escuro - ano 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vicente@cpafrr.embrapa.br

O estado de Roraima disp6e de um estoque de,
aproximadamente, 4 milh6es de hectares de cerrados (17% da superficie do Estado) dos quais 1,5
milh6es de hectares sao aptos para a producao lntensiva de graos, principalmente para a commodite
soja. O acesso aos mercados, seja para a
comercializacao dos graos ou para a aquisicao de
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e
Porto Ordaz (Venezuela). Por estar no hemisférlo
norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos
meses de abril a agosto, o que faculta aos produtores roraimenses produzir na entressafra brasileira
(colheita em agosto/setembro) com perspectivas,
portanto, de melhor remuneracao em comparacao a
producao brasileira de soja. Além disso, existe a isencao de tributos estaduais incidentes na cadeia da
soja.
Existem também problemas, como a baixa fertilidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (apenas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e

a lentidao na regularizacao fundiaria dessas areas, o
que diflculta o acesso ao crédito bancario,
notadamente ao de investlmento.
Apesar dos entraves supramencionados a area
com soja no Estado vem duplicando anualmente sendo que na ultima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utilizadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS
Tracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area
cultivada, respectivamente.
A expansao da area com soja nao pode, no entanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preciso disponibilizar aos produtores novas opc6es de
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a
cultura da soja se consolide no Estado.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a performance produtiva de 11 genétlpos de soja do
grupo de maturacao médio.
O experimento foi executado no municipio de
Boa Vista, no Campo Experimental Monte Cristo, na
safra 2004, entre os meses de maio a setembro em

Latossolo Vermelho Escuro (LE), textura média (22%
de argila) com as seguintes caracteristicas quimicas
na camada de 0 a 20 cm de profundidade: pH (H20)
= 5,4; M.O. = 2,71%; P (Mehlich) = 43,55mg/
dm2; K, Ca, Mg, CTC = 0,43, 2,14, 0,78 e 6,6
cmoleldma, respectivamente; e V = 50,7%.

Os genétipos foram avaliados no delineamento
experimental de blocos casualizados completos com
quatro repeticees. Cada parcela fol constituida de
quatro fileiras de cinco metros de comprimento, espacadas entre si por 0,5 m, com estande de 12 plantas por metro linear. A area util das parcelas fol constituida das duas fileiras centrais, ellminando-se 0,5
m das extremidades.
A correcao do solo foi efetuada utilizando-se
1,5 ton.ha" de calcario dolomitlco com 80% de
PRNT, 100 kg.ha" de P205 (superfosfato simples) e
50 kg.ha" de FTE - BR 12.
A adubacao de manutencao foi realizada na Iinha de semeadura com 80 kg.ha" de P205
(superfosfato simples), 120 kg.ha" de K20 (cloreto
de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apés
a emergencia das plantas
As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM para
cada 100 kg de sementes e, em seguida, semeadas
manualmente. A inoculacao foi realizada na linha de
plantio com Bradyrhizobiumjaponicum dissolvido em
agua e pulverizado, com o uso de pulverizador costal,
diretamente sobre a semente no sulco de plantio.
Os caracteres avaliados foram floracao (em n°
de dias apes a emergencia), altura de planta (em
cm), estande final e producao de graos (em
kg.parcela"), corrigida para umidade de 13% e transformada para kg.ha".
Foram observadas diferencas significativas entre as cultivares avaliadas em relacao a todas as
caracteristicas (Tabela 1).
A producao das parcelas variou de 2128 a 4295
kg.ha", com média de 3411 kg.ha".
Na Tabela 2 sao apresentadas as médias de produtividade dos 11 genétipos avaliados. As médias
dos 10 genotipos mais produtivos diferiram estatisticamente da média do genétipo menos produtivo,
pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade. O
genotipo mais produtivo apresentou média de 3938
kg.ha", enquanto que no menos produtivo a média
foi de 2517 kg.ha‘1.

Como pode ser visto, com excecao do genétipo
menos produtivo, todos os outros apresentam média de produtividade acima de 50 sacos por hectare,
demonstrando o potencial produtivo das areas de
cerrado do estado de Roraima.
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TABELA 1. Resumo da analise de variancia das
caracteristicas floracao (FLO, em n°
de dias apes a emergencia), altura de
planta

(AP,

em

cm)

e

TABELA 2. Médias de producao de 11 genatipos

de ciclo médio, avaliados no Campo
Experimental Monte Cristo no ano de
2004, Embrapa Roraima

producao

(PROD, em kg/ha)
F.V.

G.L.

B|o<=<>s555 8
Tratamentos 10
Resldu7o77

77 730

Média
Minimo
Maximo
cv(%) _

77O.M.
FLO

AP

6,155 819
13,6**

185**

2,8787 7 760

42,5
87
47
4,00

PROD

824748

Predueao

RR2002/24
RR2002l22

3938a
3925a
3829a
3631a
3491a
3402ab
3315ab
3202ab
3187ab
3079ab
2517b

TRACAJA

714100**

RR2002/1
RR2002/19
RR2002/9
RR2002/5
RR2002/4
RR2002l23
RR2002/25
RR2002/14

;109209

77,57
55
100
10,0

Genétipe

8411
2128
4295
9,89

" Signiﬁcativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade.

Médias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 1% de
probabilidade.
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E50. Competicao de genétipos de soja de ciclo médio no
cerrado de Roraima em latossolo vermelho escuro - ano 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vicente@cpafrr.embrapa.br
Os genotipos foram avaliados no delineamento
O estado de Roraima disp6e de um estoque de,
experimental
de blocos casualizados completos com
aproximadamente, 4 milh6es de hectares de cerraquatro
repeticees.
Cada parcela fol constituida de
dos (17% Ida superficie do Estado) dos quais 1,5
mlIh6es de hectares sao aptos para a producao ln- quatro fileiras de cinco metros de comprimento, estenslva de graos, principalmente para a commodite pacadas entre sl por 0,5 m, com estande de 12 plansoja. O acesso aos mercados, seja para a tas por metro linear. A area Lltll das parcelas foi conscomercializacao dos graos ou para a aquisicao de tituida das duas fileiras centrais, ellminando-se 0,5
'
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e m das extremidades.
A correcao do solo foi efetuada utilizando-se
Porto Ordaz (Venezuela). Por estar no hemisférlo
norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos 1,5 ton.ha" de calcario dolomitlco com 80% de
meses de abril a agosto, o que faculta aos produto- PRNT, 100 kg.ha" de P205 (superfosfato simples) e
res roraimenses produzir na entressafra brasileira 50 kg.ha" de FTE - BR 12.
A adubaoao de manutencao foi realizada na li(colheita em agosto/setembro) com perspectivas,
nha
de semeadura com 80 kg.ha" de P205
portanto, de melhor remuneracao em comparacao a
producao brasileira de soja. Além disso, existe a isen- (superfosfato simples), 120 kg.ha" de K20 (cloreto
cao de tributos estaduais incidentes na cadeia da de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apos
soja.
Existem também problemas, como a baixa ferti- a emergencia das plantas
As sementes foram tratadas com 140 ml de
lidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (ape- Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM
nas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e para cada 100 kg de sementes e, em seguida,
a lentidao na regularizacao fundiaria dessas areas, 0 semeadas manualmente. A lnoculacao foi realizada
que diflculta 0 acesso ao crédito bancario, na linha de plantio com Bradyrhizobium japonicum
dissolvido em agua e pulverizado, com o uso de pulnotadamente ao de investlmento.
Apesar dos entraves supramencionados a area verizador costal, diretamente sobre a semente no
com soja no Estado vem duplicando anualmente sen- sulco de plantio.
Os caracteres avaliados foram floracao (em n°
do que na ultima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utili- de dias apés a emergencia), altura de planta (em
zadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS cm), estande final e producao de graos (em
Tracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area kg.parceIa“), corrigida para umidade de 13% e transformada para kg.ha".
cultivada, respectivamente.
Foram observadas diferencas significativas enA expansao da area com soja nao pode, no entre
as
cultivares avaliadas em relacao as caracteristanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preciso disponlblllzar aos produtores novas opcees de ticas altura de planta e floracao, porém, o teste F foi
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a nao significativo para producao, a 5% de probabilidade (Tabela 1).
cultura da soja se consolide no Estado.
A producao das parcelas variou de 1745 a 5576
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a performance produtiva de 17 genétlpos de soja do kg.ha-1, com média de 4129 kg.ha-1.
Na Tabela 2 sao apresentadas as médias de progrupo de maturacao médio.
O experimento foi executado no municipio de dutividade dos 17 genotipos avaliados. Nao foram
Boa Vista, no Campo Experimental Monte Cristo, na observadas diferencas significativas entre as médisafra 2004, entre os meses de maio a setembro em as de producao dos genotipos avaliados, pelo teste
Latossolo Vermelho Escuro (LE), textura média (22% de Tukey, a 5% de probabilidade. O genétipo mais
de argila) com as seguintes caracteristicas quimicas produtivo apresentou média de 5051 kg.ha-1, enna camada de 0 a 20 cm de profundidade: pH (H20) quanto que no menos produtivo a média foi de 3249
= 5,4; M.O. = 2,71%; P (Mehlich) = 43,55mg/ kg.ha-1.
dmai K, Ca, Mg, CTC = 0,43, 2,14, 0,78 e 6,6
Como pode ser visto, embora nao tenha havido
cmoI5/dm3, respectivamente; e V = 50,7%.
diferenca significativa entre os genétipos, todos apre-
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sentam média de produtividade acima de 50 sacos
por hectare, demonstrando o potencial produtivo das
areas de cerrado do estado de Roraima.

TABELA 2. Médias de producao de 17 genétipos de ciclo médio, avaliados
no Campo Experimental Monte
Cristo no ano de 2004, Embrapa
Roraima

TABELA 1. Resumo da analise de variancia das

Genétipo

caracteristicas floracao (FLO, em n° de
dias ap6s a emergencia), altura cle
planta (AP, em cm) e producao (PROD,
em kg/ha)
F.V.

G L 7

‘ '5

Blocos
3
Tratamentos 16
Residuo
48
Média
Minimo
Maximo
CV(%)

Q.M,

FLO

AP

SERIDO RCH

MABR97-1665
BABACU

MABR98-20704
MABR99-15969
MABROO-16138
MABR99-15102
M -SOY 9850
MABR98-28527
MABR99-14930
MABR98-20359
MABROO-15200
MABROO-15027

7

egeopg

7,41
3,82
702155
29,40“ 589,45“ 906839“
3,03
62,95
493443
38
30
47
4,56

69,31
45
100
11,45

4129
1745
5576
17,01

TRACAJA

"" e "’ Signiﬁcativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade e nao
slgniﬁcativo, pelo teste F. a 5% de probabilidade, respectivamente.

MABR99-14773
UIRAPURU

DM - 889

Referencias bibliograficas

5051a
4896a
4636a
4409a
4377a
4356a
4256a

4161a
4106a
4087a
3979a
3933a
3876a
3680a
3578a
3567a
3249a

Médias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 1%

CRUZ, C.D. Programa Genes: aplicativo
computacional em genética e estatistica. Vicosa:
UFV, 1997. 442 p.
Tecnologias de producao de soja - regiao central do
Brasil - 2004. Londrina: Embrapa Soja: Embrapa

Produca56

de probabilidade.

Agropecuaria Oeste: Embrapa Cerrrados: EPAMIG
Fundacao Triangulo, 2003.273 p.
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E51. Competicao de genétipos de soja de ciclo precoce no
cerrado de Roraima em latossolo vermelho escuro - ano 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vlcente@cpafrr.embrapa.br

safra 2004, entre os meses de maio a setembro em

Os genétipos foram avaliados no delineamento
experimental de blocos casualizados completos com
quatro repetlcees. Cada parcela foi constituida de
quatro fileiras de cinco metros de comprimento, espacadas entre si por 0,5 m, com estande de 12 plantas por metro linear. A area L'itiI das parcelas foi constituida das duas fileiras centrais, ellminando-se 0,5
m das extremidades.
A correcao do solo fol efetuada utilizando-se
1,5 ton.ha“ de calcario dolomitlco com 80% de
PRNT, 100 kg.ha“ de P205 (superfosfato simples) e
50 kg.ha" de FTE — BR 12.
A adubacao de manutencao foi realizada na Iinha de semeadura com 80 kg.ha" de P205
(superfosfato simples), 120 kg.ha“ de K20 (cloreto
de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apos
a emergencia das plantas
As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM para
cada 100 kg de sementes e, em seguida, semeadas
manualmente. A inoculacao fol realizada na linha de
plantio com Bradyrhizobiumjaponicum dissolvido em
agua e pulverizado, com o uso de pulverizador costal,
diretamente sobre a semente no sulco de plantio.
Os caracteres avaliados foram floracao (em n O
de dias apos a emergencia), altura de planta (em
cm), estande final e producao de graos (em
kg.parceIa"), corrigida para umidade de 13% e transformada para kg.ha".
Foram observadas diferencas significativas entre as cultivares avaliadas em relacao a todas as
caracteristicas (Tabela 1).
A producao das parcelas variou de 1854 a 5199
kg.ha-1, com média de 3841 kg.ha-1.
Na Tabela 2 sao apresentadas as médias de produtividade dos 16 genétipos avaliados. As médias
dos 15 genétipos mais produtivos diferiram estatisticamente da média do genétipo menos produtivos,
pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade. O
genotipo mais produtivo apresentou média de 4442
kg.ha-1, enquanto que no menos produtivo a média

Latossolo Vermelho Escuro (LE), textura média (22%

foi de 2820 kg.ha-1.

de argila) com as seguintes caracteristicas quimicas

na camada de 0 a 20 cm de profundidade: pH (H20)
= 5,4; M.O. = 2,71%; P (Mehlich) = 43,55mg/
dms; K, Ca, Mg, CTC = 0,43, 2,14, 0,78 e 6,6

Como pode ser visto, com excecao do genétipo
menos produtivo, todos os outros apresentam média de produtividade acima de 50 sacos por hectare,
demonstrando o potencial produtivo das areas de

cmolcldma, respectivamente; e V = 50,7%.

cerrado do estado de Roraima.

O estado de Roraima disp6e de um estoque de,
aproximadamente, 4 milhees de hectares de cerrados (17% da superficie do Estado) dos quais 1,5
milh6es de hectares sao aptos para a producao intensiva de graos, principalmente para a commodite
soja. O acesso aos mercados, seja para a
comerclalizacao dos graos ou para a aquisicao de
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e
Porto Ordaz (Venezuela). Por estar no hemisférlo
norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos
meses de abril a agosto, o que faculta aos produtores roraimenses produzir na entressafra brasileira
(colheita em agosto/setembro) com perspectivas,
portanto, de melhor remuneracao em comparacao a
producao brasileira de soja. Além disso, existe a isencao de tributos estaduais incidentes na cadeia da
soja.
Existem também problemas, como a baixa fertilidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (apenas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e

a lentidao na regularizacao fundiaria dessas areas, 0
que diflculta o acesso ao crédito bancario,
notadamente ao de investlmento.
Apesar dos entraves supramencionados a area
com soja no Estado vem duplicando anualmente sendo que na ultima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utilizadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS
Tracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area
cultivada, respectivamente.
A expansao da area com soja nao pode, no entanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preciso disponibilizar aos produtores novas opcees de
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a
cultura da soja se consolide no Estado.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a performance produtiva de 16 genotipos de soja do
grupo de maturacao médio.
O experimento foi executado no municipio de
Boa Vista, no Campo Experimental Monte Cristo, na
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TABELA 1. Resumo da analise de variancia das
caracteristicas floracao (FLO, em n° de
dias ap6s a emergencia), altura de
planta (AP, em cm) e producao (PROD,
em kg/ha)
F.V.

c .L. 7

o.ivi. 5
FLO

AP

Blocos
3 104,02
17,10
9,26“ 397,83“
Tratamentos 15
2,00
33,43
Residuo
45

Média
Minimo
Maximo
CV(%)

38
31
42
3,75

57,72
40
85
10,02

”

5
PROD

176631
722478“
251351
3841
1854
5199
13,05

*" Slgniﬁcativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade.

TABELA 2. Médias de producao de 16 genétipos de ciclo médio, avaliados no Campo Experimental
Monte Cristo no ano de 2004,
Embrapa Roraima
7Gen6tipo 7

MABR99-13479
MABR99-12881
MOSOY-8866
BOA VISTA
BR9912510
BR96-3289
MABR99-12904
PATI
MABROO-13026
MABROO-20994
UIRAPURU

BR9912507
BR99-3776
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TRACAJA

MABROO-14863
MABROO-10587

5

7

7 Producao
4442a
4353a
4333a
4308ab
4089ab
4028ab
3992ab
3821ab
3789ab
3725ab
3660ab
3602ab
3541ab
3519ab
3438ab
2820b

Médias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao

diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a
1% de probabilidade.
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E52. Competicao de genétipos de soja de ciclo precoce no
cerrado de Roraima - ano 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vlcente@cpafrr.embrapa.br
Os genotipos foram avaliados no delineamento
experimental de blocos casualizados completos com
quatro repeticees. Cada parcela foi constituida de
quatro fileiras de cinco metros de comprimento, espacadas entre si por 0,5 m, com estande de 12 plantas por metro linear. A area L'itil das parcelas fol constituida das duas fileiras centrais, ellminando-se 0,5
m das extremidades.
A correeao do solo foi efetuada utilizando-se
1,5 ton.ha“ de calcario dolomitlco com 80% de
PRNT, 100 kg.ha“ de P205 (superfosfato simples) e
50 kg.ha" de FTE - BR 12.
A adubacao de manutencao foi realizada na linha de semeadura com 80 kg.ha" de P205
(superfosfato simples), 120 kg.ha“ de K20 (cloreto
de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apos
a emergencia das plantas
As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM para
cada 100 kg de sementes e, em seguida, semeadas
manualmente. A inoculacao fol realizada na linha de
plantio com Bradyrhizobiumjaponicum dissolvido em
agua e pulverizado, com o uso de pulverizador costal,
diretamente sobre a semente no sulco de plantio.
Os caracteres avaliados foram floracao (em n°
de dias apos a emergencia), altura de planta (em
cm), estande final e producao de graos (em
zadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS kg.parcela"), corrigida para umidade de 13% e transTracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area formada para kg.ha".
Foram observadas dlferencas significativas encultivada, respectivamente.
A expansao da area com soja nao pode, no en- tre as cultivares avaliadas em relacao a todas as
tanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preci- caracteristicas (Tabela 1).
A producao das parcelas variou de 2800 a 4890
so dlsponlbilizar aos produtores novas opcees de
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a kg.ha", com média de 3770 kg.ha“.
Na Tabela 2 sao apresentadas as medias de procultura da soja se consolide no Estado.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar dutividade dos 24 genétipos avaliados. As médias
a performance produtiva de 24 genétipos de soja do dos tres genétipos mais produtivos diferiram estagrupo de maturacao precoce.
tisticamente da média do genétipo menos produtiO experimento foi executado no municipio de vo, pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade. O
Boa Vista, no Campo Experimental Agua Boa, na genotipo mais produtivo apresentou média de 4397
safra 2004, entre os meses de maio a setembro em kg.ha", enquanto que no menos produtivo a média
Latossolo Vermelho Amarelo, textura arenosa foi de 3002 kg.ha“.
(14,3% de argila) com as seguintes caracteristicas
Como pode ser visto, mesmo os genotipos mequimicas na camada de 0 a 20 cm de profundidade: nos produtivos apresentam média de produtividade
PH (H20) = 4,6; M.O. = 1,25%; P (MehIich) = acima de 50 sacos por hectare, demonstrando o
0,00; K, Ca, Mg, CTC = 0,02, 0,00, 0,01 e 2,8 potencial produtivo das areas de cerrado do estado
cmolc/dm2 , respectivamente; e V = 1,1%.
de Roraima.
O estado de Roraima dispee de um estoque de,
aproximadamente, 4 milhees de hectares de cerrados (17% da superficie do Estado) dos quais 1,5
milhees de hectares sao aptos para a producao intensiva de graos, principalmente para a commodite
soja. O acesso aos mercados, seja para a
comerciallzacao dos graos ou para a aquisicao de
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e
Porto Ordaz (Venezuela). Por estar no hemisférlo
norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos
meses de abril a agosto, o que faculta aos produtores roraimenses produzir na entressafra brasileira
(colheita em agosto/setembro) com perspectivas,
portanto, de melhor remuneracao em comparacao a
producao brasileira de soja. Além disso, existe a isencao de tributos estaduais incidentes na cadeia da
soja.
Existem também problemas, como a baixa fertilidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (apenas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e
a lentidao na regularlzacao fundiaria dessas areas, o
que diflculta o acesso ao crédito bancario,
notadamente ao de investlmento.
Apesar dos entraves supramencionados a area
com soja no Estado vem duplicando anualmente sendo que na Ultima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utili-
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TABELA 1. Resumo da analise de variancla das

TABELA 2. Médias

de producao de 24
genatipos de ciclo precoce,
avaliados no Campo Experimental Agua Boa no ano de
2004, Embrapa Roraima

caracteristicas floracao (FLO, em n° de
dias apés a emergencia), altura de

planta (AP, em cm) e producao (PROD,
em kg/ha)
7 777

F.V.

7

G.L.

Blocos
3
Tratamentos 23
7Residqo7 7
69
Média
Minimo
Maximo

707/(%)

_

Q.M.
AP

FLO

2,18
9,05“
1,30
41
40
47

2,78

Tratamento
7 PROD

10,15
305724
581,93“ 461731 **
7237,61
145997
60,52
3770
35
2800
105
4890

7778.08

10,18

" Signiflcativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade.
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MABR
MABR
MABR
MABR

99-13479
99-11191
98-22465
98-22391

BRS 219 (Boa Vista)
MABR 00-20994
BR 96-13393
BR96-3418
BR 99-3776
BR 96-3289
MABR 98-23175
MABR 00-13026
BRSGO Luziania
MSOY-8866
MABR 99-12904
MABR 99-12881
MABR 98-21744
MABR 00-14863
MABR 98-23175
BRSMT Uirapuru
MABR 00-12661
MABR 00-10587
BR 99-12510
BR 99-12507

Producao
4397a
4330a
4215a
4125ab
4059ab
4013ab
3985ab
3948ab
3909ab
3850ab
3832ab
3823ab
3800ab
3782ab
3681ab
3581ab
3546ab
3523ab
3459ab
3437ab
3432ab
3416ab
3347ab
3002b

Medias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a

1% de probabilidade.
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E53. Competicao de genetipos de soja de ciclo tardio no
cerrado de Roraima - ano 2004
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; VILARINHO, A.A.; GIANLUPPI, D.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133,
CEP 69301-970, Boa Vista, RR, vicente@cpafrr.embrapa.br

O estado de Roraima dispee de um estoque de,
aproximadamente, 4 milhees de hectares de cerra.dos (17% da superficie do Estado) dos quais 1,5
milhees de hectares sao aptos para a producao intensiva de graos, principalmente para a commodite
soja. O acesso aos mercados, seja para a
comercializacao dos graos ou para a aquisicao de
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e
Porto Ordaz (Venezuela). Por estar no hemisférlo
norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos
meses de abril a agosto, o que faculta aos produtores roraimenses produzir na entressafra brasileira
(colheita em agosto/setembro) com perspectivas,
portanto, de melhor remuneracao em comparacao a
producao brasileira de soja. Além dlsso, existe a isencao de tributos estaduais incidentes na cadeia da
soja.
Existem também problemas, como a baixa fertilidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (apenas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e
a lentidao na regularlzacao fundiaria dessas areas, o
que diflculta o acesso ao crédito bancario,
notadamente ao de investlmento.
Apesar dos entraves supramencionados a area
com soja no Estado vem duplicando anualmente sendo que na ultima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utilizadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS
Tracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area
cultivada, respectivamente.
A expansao da area com soja nao pode, no en-

tanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preciso disponibilizar aos produtores novas opcees de
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a
cultura da soja se consolide no Estado.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a performance produtiva de 24 genetipos de soja do
grupo de maturacao tardio.
O experimento fol executado no municipio de
Boa Vista, no Campo Experimental Agua Boa, na
safra 2004, entre os meses de maio a setembro em
Latossolo Vermelho Amarelo, textura arenosa
(14,3% de argila) com as seguintes caracteristicas
quimicas na camada de 0 a 20 cm de profundidade:
PH (H20) = 4,6; M.O. = 1,25%; P (Mehlich) =
0,00; K, Ca, Mg, CTC = 0,02, 0,00, 0,01 e 2,8
cmol5ldm2 , respectivamente; e V = 1,1%.

Os genetipos foram avaliados no delineamento
experimental de blocos casualizados completos com
quatro repeticees. Cada parcela foi constituida de
quatro fileiras de cinco metros de comprimento, espacadas entre si por 0,5 m, com estande de 12 plantas por metro linear. A area util das parcelas foi constituida das duas fileiras centrais, ellminando-se 0,5
m das extremidades.
A correeao do solo foi efetuada utilizando-se
1,5 ton.ha" de calcario dolomitlco com 80% de
PRNT, 100 kg.ha" de P205 (superfosfato simples) e
50 kg.ha" de FTE — BR 12.
A adubacao de manutencao foi realizada na linha de semeadura com 80 kg.ha" de P205
(superfosfato simples), 120 kg.ha" de K20 (cloreto
de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apes
a emergencia das plantas
As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM
para cada 100 kg de sementes e, em seguida,
semeadas manualmente. A lnoculacao foi realizada
na linha de plantio com Bradyrhizobium japonicum
dissolvido em agua e pulverizado, com o uso de pulverizador costal, diretamente sobre a semente no
sulco de plantio.
Os caracteres avaliados foram floracao (em n°
de dias apes a emergencia), altura de planta (em
cm), estande final e producao de graos (em
kg.parcela"), corrigida para umidade de 13% e transformada para kg.ha“.
Foram observadas diferencas significativas entre as cultivares avaliadas em relacao a todas as
caracteristicas (Tabela 1).
A producao das parcelas variou de 2238 a 4678
kg.ha", com média de 3491 kg.ha".
Na Tabela 2 sao apresentadas as médias de produtividade dos 24 genetipos avaliados. A média do
genetipo mais produtivo diferiu estatisticamente da
média dos seis genetipos menos produtivos, pelo
teste de Tukey, a 1% de probabilidade. O genetipo
mais produtivo apresentou média de 4257 kg.ha",
enquanto que, no menos produtivo, a média fol de
2817 kg.ha". Houve também diferenca significativa
entre o segundo genetipo mais produtivo (4137
kg.ha“) e os quatro menos produtivos.
Como pode ser visto, com excecao dos dois
genetipos menos produtivos, em todos os outros a
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TABELA 1. Resumo da analise de variancia das

TABELA 2. Médias de producao de 24 ge-

netipos de ciclo tardio, avaliaclos no Campo Experimental
Agua Boa no ano de 2004, Embrapa Roraima

caracteristicas floracao (FLO, em n° de

dias apes a emergencia), altura de
planta (AP, em cm) e producao (PROD,
em kg.ha")

7

F.V.

Média
Minimo
Maximo
CV(%)

Q-M- _

G.L.
77
777FLO

Blocos
3
Tratamentos 23
Residuo
69

j

PROD

0,01
121,92
1629592
9,99** 385,41 ** 629054“
0,01
21,26
121699
45
43
49
0,23

61,83
37
90
7,46

3491
2238
4678
9,99

** Signiﬁcativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade.

média de produtividade ficou acima de 50 sacos
(3000 kg) por hectare, demonstrando o potencial
produtivo das areas de cerrado do estado de
Roraima.
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Tratamento

Producao (kg.ha )

RR - 11
BRS Candela
BRSMT Uirapuru
MABR 99 - 15102
RR - 02
MABR 98 - 20359
MABR 00 - 17024
RR - 01
DM - 339
RR - 03
RR - 10
MABR 99 - 14930
RR - 06
RR - 07
RR - 09
MABR 00 - 16138
MABR 00 - 15027
MABR 97 - 1665
BRS Sambaiba
MABR 00 - 15200
RR - O8
MABR 99 - 14773
RR - 04
RR - 05

4257 a
4137 ab
4034 abc
4016 abc
3937 abcd
3695 abcde
3686 abcde
3672 abcde
3639 abcde
3639 abcde
3467 abcde
3457 abcde
3457 abcde
3441 abcde
3427 abcde
3358 abcde
3311 abcde
3202 abcde
3096 bcde
3074 bcde
3056 cde
3015 cde
2905 de
2817 e

Médias seguidas por pelo menos uma mesma Ietra nao

diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a
1% de probabilidade.
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E54. Avaliacao de genetipos de soja de ciclo semiprecoce e médio,
em Uberlandla/MG
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E.‘; BERBERT, R.P.‘; CATAGUIRI, R.G.‘; VIEIRA, L..
‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas
s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br

A soja é uma cultura em franca expansao no
Brasil, destacando inclusive, nas estatisticas lnternacionais. Pela sua lmportancia econemica principalmente na industria de alimentos, producao de eleo
e diversos outros itens torna-se importante seu continuo aprimoramento. No intuito de fortalecer e aprimorar a pesquisa de soja no Brasil, merece destaque
o Programa de Melhoramento de Soja da UFU que
desde 1996 atua no desenvolvimento de novas cultivares.
Neste trabalho foram avaliados 28 genetipos de
soja, de ciclo semiprecoce e médio, do Programa de
Melhoramento de Soja da UFU, em fase de ensaio
final, comparando-as com cinco testemunhas (MSoy 6101, Emgopa 316, M-Soy 8400, Conquista e
Dm-1 18).
O ensaio foi conduzido na Fazenda Capim Branco, no municipio de Uberlandla - MG, utilizando-se
delineamento de blocos casualizados, com 28
genetipos, tres repetlcees, com parcelas de 4 linhas
com 5 metros de comprimento sendo considerado
como parcela etil as 2 linhas centrais, descartandose 0.5 metros das extremidades.
A producao de graos dos genetipos foram avaliados através da colheita da area util de cada parce-

la e pesagem dos graos obtidos. Os dados obtidos
(gramas por parcela) foram transformados para kg ha”.

Para a comparacao das médias dos tratamentos, utilizou-se 0 teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Todas as analises foram feitas usando o Sistema de Analise Estatistica SANEST (SARRIES et
al., 1992).
Por meio da Tabela 1, verificou-se que a linhagem proveniente do cruzamento F4(EMGOPA 315 x
DM-97-101)55e apresentou superioridade e superior
aos demais materiais utilizados, inclusive as testemunhas.

Referencias bibliograficas

TABELA 1. Teste de médias das produtividades
dos genetipos avaliados. UFU, Uberlandia, 2005.

77777 77

7 7

7

F4(EMGOPA 315 x DM-97-101)8se 3917 a

8
23
Conquista
4
M-Soy 8400
5
3
Dm-1 18

2
17
16
27
21
14
1
12
13
20
M-Soy 6101

Emgopa 316
6
26
18
19
22
25
11
10
7
24
15

c\i(%)

SARRIES, A.G. et al. Sanest. Piracicaba, ESALQ/
CIAGRI, 80p. (Série didatica CIAGRI, 06), 1992.

Genetipo7 7

5

3829 ab
3596 abc
3581 abc
3505 abcd
3487 abcd
3407 abcde
3231 abcde
3212 abcde
3152 abcde
3132 abcde
3096 abcde
3082 abcde
3025 abcde
2989 abcde
2979 abcde
2904 abcde
2867 abcde
2827 abcde
2826 abcde
2818 abcde
2692 abcde
2678 abcde
2646 abcde
2605 bcde
2599 bcde
2501 cde
2494 cde
2433 cde
2396 cde
2288 cde
2146,75 e
13.299

7

"Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem
entre sl pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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E55. Comportamento de genetipos de soja de
ciclo semiprecoce e médio em ensaio final
HAMAWAKI, O.T.‘; SAGATA, E.; CORREIA, W.R.; HAMAWAKI, R.L.; POLIZEL, A.C.; HAMAWAKI, C.D.L..
‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas
sln°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br

O incrivel aumento da area e produtividade de
soja, ocorridos no Brasil, nestes ultimos 12 anos
nao teria sido possivel sem 0 melhoramento genético. Para que essa leguminosa, originaria da China,
pudesse, hoje, ser plantada no cerrado brasileiro,

ela teve que percorrer um Iongo caminho de adaptacao, passando pelas maos de lnemeros pesquisadores, milhees de cruzamentos, testes a campo e em
Iaboraterios, e inumeraveis atividades de forma que
é lnimaginavel a quantidade de avancos tecnolegicos
contidos em uma (mica semente de soja (FUNDA-

<;Ao MT, 2004).
O seguinte trabalho, teve como objetivo avaliar
genetipos de soja de ciclo precoce, do Programa de
Melhoramento de Soja da UFU, em fase de ensaio
final, comparando-as com cinco cultivares testemunhas.

O ensaio fol conduzido em Bela Vista. O método utilizado foi o de delineamento de blocos
casualizados, com 32 tratamentos, tres repeticees,

sendo que as testemunhas foram M-Soy 6101,
Emgopa 316, M-Soy 8400, Conquista e Dm-118.

A produtividade dos genetipos foi avaliada através da colheita da area tltil de cada parcela, sendo
considerado como parcela etll as 2 linhas centrais,
descartando-se 0.5 metros das extremidade e pesagem dos graos obtidos. Os dados obtidos (gramas por parcela) foram transformados para kg
ha". Apes, os mesmos foram submetidos a analise
de variancia pelo teste de F, a 1 e 5% de probabilidade.
Na comparacao das médias dos tratamentos,
utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Todas as analises foram feitas usando o Sistema de
Analise Estatistica SANEST.
Destacaram-se as Iinhagens F5(Canario x Conquista),9e, F4[F1(FT-2000 x BR-4)45 x UFV16], onde
suas médias superaram em 8,26% as médias das
cinco testemunhas.

TABELA 1. Teste de média das produtividades
dos genetipos avaliados. UFU, Bela
Vista, 2005.

Médias

Linhagens UFU

(kg.ha")

F5(Canario x Conquistalisa
4603,33 a
F4[F1(FT-2000 x BR-4)48 x UFV16] 4442,66 ab
Dm-118
4375,33 ab
7
4356,00 ab
9
4284,66 ab
Conquista
4271,00 ab
Emgopa 316
4187,66 ab
10
4180,66 ab
4
4158,66 ab
M-Soy 8400
4038,00 ab
M-Soy 6101
4017,66 ab
11
3927,33 ab
27
3868,33 ab
3
3843,33 ab
21
3819,33 ab
6
3780,66 ab
18
3752,00 ab
24
3719,66 ab
1
3693,00 ab
23
3585,66 ab
13
3575,66 ab
19
3561,00 ab
14
3539,66 ab
20
3517,66 ab
5
3505,33 ab
17
3500,66 ab
2
3444,00 ab
15
3407,66 ab
26
3406,00 ab
22
3356,66 ab
12
3281,66 ab
25
3153,66 b 7

Referencias bibliograficas

CV(%)

Fundacao MT. Boletim técnico de soja, 2004.

Medias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre
si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade
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11,02%
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E56. Avaliacao do desempenho das Iinhagens de soja
ciclo semitardio e tardio, UFU em Goiatuba/GO
HAMAWAKI, O.T.‘; NETO, J.0.0.; OLIVEIRA, A.M.S.‘, HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E.‘; CATAGUIRI,
R.G.‘; VIEIRA, A.B.‘. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Melhoramento e Genética
Vegetal, Av. Amazonas s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG,
hamawaki@umuarama.ufu.br
Todas as fases de conducao de uma lavoura
devem ser realizadas de maneira satisfateria. Basta
uma etapa mal conduzida para que os resultados de
producao sejam desanlmadores.
O plantio correto é de suma lmportancia, uma vez
que o mesmo ira influir no “stand”, na altura da planta, no ciclo, no acamamento, e principalmente na
produtividade da lavoura.
O presente trabalho, teve como objetivo avaliar
27 genetipos de soja, ciclo tardio, do Programa de
Melhoramento de Soja da UFU, em fase de ensaio
final, comparando-as com cinco testemunhas (Garantia, Chapadees, Msoy 8866, Msoy 8800 e Msoy
841 1).
O ensaio foi conduzido em Goiatuba -GO, na
Fazenda Pontal que possui latossolo roxo argiloso
de alta fertilidade, situada na latitude sul 18°00’604",
longitude oeste 50°04’230" e a 527 metros de altitude, sendo o mesmo plantado em 30/11/2004 utilizando delineamento de blocos casualizados, com
32 tratamentos, tres repeticees, em parcelas de 4
linhas com 5 metros cada, espacadas de 0.45
metros, considerando as parcelas etels as 2 fileiras
centrais e descartando — se 0,50 metros de cada
extremidade.
Apes a colheita da area util do referido experimento no dia 30/04/2005, o material obtido foi devidamente pesado e armazenado, sendo enviado para
posteriores analises.
A produtividade de cada genetipo utilizado foi
avaliada pelo programa de analises estatisticas —
SANEST. Através deste programa as médias de pro-

dutividade foram comparadas utilizando 0 teste de
Tukey a 5 % de probabilidade.
Segundo o grafico 1 podemos observar que o
genetipo derivado do cruzamento F4([F1(DM Viterla x FT-104)25e X F1(F-107 X Lideranca)],254, (Linhagem UFU 26) se destacou dos demais, superando em 9,28% a produtividade das testemunhas utilizadas representando assim um material propiclo a
promocao de ensaios futuros.

Ensaio Final Tardio Goiatuba-GO
O4/05
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Grafico 1: Avaliacao das médias das produtividades das
Iinhagens UFUS em relacao as testemunhas.
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E57. Comportamento de genetipos de soja de
ciclo semiprecoce e médio
HAMAWAKI, O.T.‘; SAGATA, E."2; HAMAWAKI, R.L.; POLIZEL, A.C.‘; CORREIA, W.R.‘. ‘Universidade
Federal de Uberlandla — ICIAG - Nucleo de Fitopatologia, Av. Amazonas sln, Campus Umuarama, Bloco 2E,
CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do FAPEMIG.

As flutuaeees anuais do rendimento, para uma
mesma época, sao principalmente, determinadas por

variacees climaticas anuais. Uma pratica eficiente
para evitar tais flutuacees é o emprego de duas ou
mais cultivares, de diferentes ciclos, numa mesma
propriedade, procedimento especialmente indicado
para médias e grandes areas. Desse modo, obtém-

se uma ampliacao dos periodos criticos da cultura
(floracao, formacao de graos e maturacao), havendo
menor prejuizo, se ocorrerem, entre outros fatores,

devido a deficiencia ou excesso hidrico, os quais atingirao apenas uma parte da lavoura (EMBRAPA, 2002).

O presente trabalho, teve como objetivo avaliar
28 genetipos de soja, ciclo semiprecoce e médio,
do Programa de Melhoramento de Soja da UFU, em

fase de ensaio regional, comparando-as com quatro
cultivares (M-Soy 6101, Emgopa 316, M-Soy 8400,
Conquista e Dm-118).
O ensaio foi conduzido em Novo Sao JoaquimMT, utilizando delineamento de blocos casualizados,
com 32 tratamentos, tres repeticees, sendo que as
testemunhas foram M-Soy 6101, Emgopa 316, MSoy 8400, Conquista e Dm-118.
A produtividade dos genetipos foram avaliados
através da colheita da area util de cada parcela e
pesagem dos graos obtidos. Os dados obtidos (gra-

TABELA 1. Teste de média das produtividades
dos genetipos avaliados. UFU, Uberlandia, 2005.

Genetipo

Médias

RC1F3(HartwigXCristaIina)CristaIlna
M-Soy 8400
IAC Fosc.xBR4
32
23
21
14
19
6
29

4174
3950
3932
3864
3743
3722
3704
3583
3505
3496

ab
ab
ab
abc
abcd
abcd
abcd
abcd
abcd
abcd

18

3475 abcd

20

3445 abcd

7

3435 abcd

12
25
15
26

3428
3384
3362
3354

5
31
4

3350 abcd
3322 abcd
3322 abcd

17
28
24

3280 abcd
3274 abcd
3245 abcd

ma Prophet para verificar a existencia de normallda-

10

3225 abcd

de e homogeneidade das variancias. Apes, os mesmos foram submetidos a analise de variancia pelo

3
16
11
13
8
22
2
9

3201
3145
3104
3090
3060
2934
2915
2871

mas por parcela) foram transformados para kg ha".

inicialmente os dados foram submetidos ao progra-

teste de F, a 1 e 5% de probabilidade.

Na comparacao das médias dos tratamentos,
utilizou-se 0 teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Todas as analises foram feitas usando o Sistema de
Analise Estatistica SANEST (SARRIES et al., 1992).

Por meio da Tabela 01, verificou-se que os
genetipos provenientes do cruzamento RC(Hartwig
X CristaIlna)CristaIina, IAC Fosc.xBR4 entre apresentaram uma maior produtividade em relacao aos
demais materiais, com uma produtividade superior

cv (%)

abcd
abcd
abcd
abcd

bcd
bcd
bcd
bcd
bcd
cd
cd
d

8.62

"Medias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

as testemunhas utilizadas.
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E58. Avaliacao de produtividade de soja de
ciclo semi-tardio e tardio de Irai de Minas
HAMAWAKI, O.T.‘; CORREIA, W.R.; HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E.; POLIZEL, A.C.; FRANCO, P.B..
‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas
s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br
Embora a semente seja um insumo relativamente caro, pode tornar — se muito econemico, se utilizada covenientemente. Boas sementes dispensarao
gastos posteriores e ainda refletem em melhores
produtividades.

Os melhorlstas, através de introducees, selecees
e cruzamentos, vem criando sementes melhoradas
capazes de suplantar os fatores adversos do meio.
Para se obter uma variedade melhorada, com
caracteristicas desejavels, sao necessarios varios
anos de dedlcacao, esforco e muito conhecimento
cientiflco. O objetivo deste trabalho se sera aIcangado se 0 produtor receber as sementes do novo
cultivar criado na quantidade requerida, com qualidade garantida e no tempo correto. E, para que isso
se realize, é necessario o funcionamento perfeito
dos estabelecidos "sistemas de producao de sementes".

Pensando nlsso, o Programa de Melhoramento
Genético de Soja da UFU, realiza experimentos com
0 intuito de Iancar no mercado variedades de soja
convencional com maior produtividade em campo,
visando agradar os produtores nacionais.
Este trabalho teve como objetivo avaliar 17

genetipos produzido pela UFU em relacao a produtividade dos mesmos, comparando com a testemunha M-soy 8914.
O ensaio foi conduzido no municipio de Irai de
Minas — MG, na Fazenda Mitchels, sendo o mesmo
plantado em 10/1 1/2004 utilizando delineamento de
blocos casualizados, com 22 tratamentos, tres repeticees, em parcelas de 4 linhas com 5 metros cada,
espacadas de 0.45 metros, considerando as parcelas Citeis as 2 fileiras centrais e descartando — se
0,50 metros de cada extremidade.
A produtividade de cada genetipo utilizado foi
avaliada pelo programa de analises estatisticas —
SANEST, apes a colheita da area ijitil do referido
experimento datada em 18/03/05 a 20/04/05. Através deste programa as médias de produtividade de
cada tratamento foram comparadas utilizando o teste
de Tukey a 5 % de probabilidade.
Segundo a tabela 1 podemos observar que o
genetipo derivado do cruzamento DM101 x Lideranca se destacou dos demais significativamente, superando em 65.00% a produtividade das testemunhas utilizadas representando assim um material propiclo a promocao de ensaios futuros.

TABELA 1. Teste de média das produtividades dos melhores genetipos avaliados. UFU, Irai de Minas, 2005.
77 77

77

77

Genetipo

DM101 x Lideranca
I M-Soy 8411x UFV-18) X (W1M-8oy8400 x Conquista)
(FT-50.268-M x M-Soy 8400)
RC1F5(PI 416.937 x IAC-8-2) X (IAV-8-2)
F3[FT-2000 x IAS-5) x UFV-17)
7 IVI-Soy 8914
1/

77

Mediag
3279.68
2899.27
2889.11
2665.66
2652.00
1982.40

A
Abcd
Abcd
Abcd
Abcd
Abcd

Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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E59. Comportamento de genetipos de soja de
ciclo semitardio e tardio
HAMAWAKI, O.T.‘; SAGATA, E.‘; HAMAWAKI, R.L.; CORREIA, W.R.‘; CATAGUIRI, R.G.‘; ALVIM, K.R.T.‘

‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas
s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br

O sojicultor conta atualmente com
ampla oferta de sementes de variedades
convencionals e transgenlcas. Cabe a ele
escolher qual genetipo se adapta as diversas variaveis como o clima, resistencia a
doencas, tipo de ciclo e acima de tudo,
produtividade.

O programa de melhoramento de soja
da Universidade Federal de Uberlandla tem
como meta desde 1996 atender e superar

as expectativas do mercado altamente
competitivo.
Neste trabalho foram avaliados 32
genetipos de soja, de ciclo semitardio e
tardio do Programa de Melhoramento de

Soja da UFU, em fase de ensaio final, comparando-as com cinco testemunhas (M-Soy
- 8866, Garantia, M-Soy - 8800,
Chapadees e M-Soy 8411).
O ensaio foi conduzido na Fazenda

Capim Branco, no municipio de Uberlandla
- MG, utilizando delineamento de blocos

casualizados, com 32 tratamentos, tres
repeticees, com parcelas de 4 linhas com
5 metros de comprimento sendo considerado como parcela etil as 2 linhas centrais,
descartando-se 0.5 metros das extremidades.
A produtividade dos genetipos foram
avaliados através da colheita da area etil
de cada parcela e pesagem dos graos obtidos. Os dados obtidos (gramas por parcela) foram transformados para kg ha".
Para a comparacao das médias dos tratamentos, utilizou-se 0 teste de Tukey, a
5% de probabilidade. Todas as analises
foram feitas usando 0 Sistema de Analise
Estatistica SANEST (SARRIES et al.,
1992).

TABELA 1. Teste de média das produtividades dos genetipos avaliados. UFU, Uberlandia, 2005.

Genetipo 7 7 7775 77
(Tucano X Msoy-8800)1
RC1F6(Cristalina X Conquista) c/C
RC1F5(PI 416.937 x IAC-8-2)
(DM Viteria X FT-104) x F1 (F-107 x Lideranca)
RC1F5(PI 416.937 x IAC-8-2)
M-soy 8866
Chapadees
1
27
5
2

3709 a
3573 a
3533 a

M-Soy 8411

3218
3149
3125
3125
3114
3062
3048
3038
2988
2982
2962
2957
2921
2915
2886
2840
2778
2774
2702
225

6
22
21
4
M-Soy 8800
Garantia
19
14
15
10
23
8
16
11
25
7
12
18
17
13

T:v5<%>7 7

3466 a
3466 a
3378
3365
3357
3331

ab
ab
ab
ab

3279 abc
3249 abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
abc
bc

2170 c

5

13,3

"Medias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo

teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Por meio da Tabela 01, verificou-se
que os genetipos do Programa de Melhoramento da UFU (Tucano X Msoy-8800)
RC1F6(Cristalina X Conquista) c/Cristalina, RC1F5(PI Referéncias bibliogréﬁcas
416.937 X IAC-8—2)7 F4([F1(DM Viteria X FT-104) 233
X F1(F-107 X Lideranca)] e RC1F5(PI 416.937 X IAC- SARRIES, A.G. et al. Sanest. Piracicaba, ESALQ/

8-2)’ superaram todas as testemunhas.

CIAGRI, 80p. (Série didatica CIAGRI, 06), 1992.
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E60. Comportamento de genetipos de soja de
ciclo semitardio e tardio
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E."2; FRANCO, P.B.‘; POLIZEL, A.C.‘. ‘Universidade
Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Fitopatologia, Av. Amazonas sln, Campus Umuarama, Bloco 2E,
CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do FAPEMIG.
As flutuacees anuais do rendimento, para uma
mesma época, sao principalmente, determinadas por
variacees climaticas anuais. Uma pratica eficiente
para evitar tais flutuacees é 0 emprego de duas ou
mais cultivares, de diferentes ciclos, numa mesma
propriedade, procedimento especialmente indicado
para médias e grandes areas. Desse modo, obtémse uma ampliacao dos periodos criticos da cultura
lfloracao, formacao de graos e maturacao), havendo
menor prejuizo, se ocorrerem, entre outros fatores, devido a deficiencia ou excesso hidrico, os quais atingirao apenas uma parte da lavoura (EMBRAPA, 2002).
O presente trabalho, teve como objetivo avaliar 28
genetipos de soja, ciclo semitardio e tardio, do Programa de Melhoramento de Soja da UFU, em fase de
ensaio regional, comparando-as com quatro cultivares (Garantia, Chapadees, Msoy 8866 e Msoy 841 1).
O ensaio foi conduzido em Novo Sao Joaquim MT, utilizando delineamento de blocos casualizados,
com 32 tratamentos, tres repetlcees, sendo que as
testemunhas foram Garantia, Chapadees, Msoy
8866 e Msoy 8411.
A produtividade dos genetipos foram avaliados
através da colheita da area etil de cada parcela e
pesagem dos graos obtidos. Os dados obtidos (gramas por parcela) foram transformados para kg ha".
inicialmente os dados foram submetidos ao programa Prophet para verificar a existencia de normalldade e homogeneidade das varianclas. Apes, os mesmos foram submetidos a analise de variancia pelo
teste de F, a 1 e 5% de probabilidade.
Na comparacao das médias dos tratamentos,
utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Todas as analises foram feitas usando o Sistema de
Analise Estatistica SANEST (SARRIES et al., 1992).
Por meio da Tabela 01, verificou-se que os
genetipos provinientes do cruzamento entre
TucanoXM8OY8800, (UFV20XlAC-21) apresentaram
uma maior produtividade em relacao aos demais
materiais, com uma produtividade superior as testemunhas utilizadas.

Referencias bibliograficas
EMBRAPA Soja. Tecnologias de producao de soja
regiao central do Brasil 2003. Londrina: EMBRAPA

TABELA 1. Teste de média das produtividades
dos genetipos avaliados. UFU, Uberlandia, 2005.
Genetipo

7

M-Soy 8866
TucanoXMSOY8800
F4(UFV20xlAC-21)
MSOY-8800
21
32
25
12
22
15
23
27

—*\l(IJO‘l<.O(Q
A)

29
13
11
14
20
18
26
31
19
4
6
24
1
2

cv (%)

55

Médias

7

4533,33 a
4509,18 ab

4465,00 ab
4419,18 ab
4251,68 abc
4142,50 abc
4095,83 abc
4095,00 abc
4085,83 abc
4070,00 abc
4058,33 abc
4016,68 abc
3848,33 abc
3830,00 abc
3803,33 abc
3787,50 abc
3778,33 abc
3759,18 abc
3753,33 abc
3720,00 abc
3672,50 abc
3650,83 abc
3612,50 abc
3585,83 abc
3489,18 abc
3415,83 abc
3400,00 abc
3367,50 abc
3321,68 abc
3278,33 abc
2990,00 bc
2805,00 c

12.89

1’ Médias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Soja, 2002a. 199 p.
SARRIES, A.G. et al. Sanest. Piracicaba, ESALOI
CIAGRI, 80p. (Série didatica CIAGRI, 06), 1992.
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E61 . Avaliacao de produtividade das Iinhagens de
ciclo semiprecoce e médio em ensaio regional de Irai de Minas
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E.; CORREIA, W.R.; PAIVA, C.; POLIZEL, A.C.. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Melhoramento e Genética Vegetal, Av. Amazonas s/n°,
Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG, hamawaki@umuarama.ufu.br

A producao comercial de soja no Brasil iniciouse pelo Rio Grande do Sul, em parceria estratégica
com o trigo, com quem divldem os custos fixos da
lavoura.
De cultura secundaria, a soja rapidamente estabeleceu-se como a principal alternativa econemica
da agricultura brasileira, impulsionada por picos de
precos originados pela falta de estabilidade da oferta de outras fontes de proteina para elaboracao de
racees para animals e para consumo humano. O
cultivo da soja expandiu, na década de setenta, para
o Sudeste e 0 Centro - Oeste e mais recentemente
para Norte e Nordeste do Brasil.

O cultivo da soja na regiao dos cerrados ocorreu gracas aos esforcos da pesquisa, que gerou cultivares e tecnologias apropriadas. Concomitantemente verificou-se uma demanda crescente de sementes para o cultivo das novas areas, exigindo-se
esforcos concentrados dos produtores de sementes.
O programa de Melhoramento de soja da UFU
nasceu de uma parceria em 1995 e hoje tem em seu
nome quatro cultivares em fase de produ-

cao de sementes genéticas, e no ano de
2006,

existem

perspectivas

de

mesmo plantado em 10/11/2004 utilizando delineamento de blocos casualizados, com 22 tratamentos, tres repeticees, em parcelas de 4 Iinhas com 5
metros cada, parcelas eteis as 2 fileiras centrais e
descartando — se 0,50 metros de cada extremidade.

A producao de graos dos genetipos foram avaliados através da colheita da area iiitil de cada parcela e foram pesados os graos obtidos. Os dados obtidos (gramas por parcela) foram transformados para
kg ha“.
Para a comparacao das médias dos tratamentos, utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Todas as analises foram feitas usando o Sistema de Analise Estatistica SANEST.
A partir destas analises detectamos que o
genetipo RC1F5(Hartwig X Crlstalina)75 cl Cristalina se apresentou mais produtivo que os demais tratamentos, superando inclusive as testemunhas utilizadas, sendo propiclo para ensaios
futuros.

TABELA 1. Teste de média" das produtividades das melhores Iinhagens avaliadas. UFU, Irai de Mi-

comercializacao para o Estado de Minas
Gerais, e futuramente para Goias e Mato
grosso.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar 17 genetipos de soja, ciclo semi — pre-

coce e médio, do Programa de Melhoramento de Soja da UFU, em fase de ensaio reglonal, comparando-as com uma testemunha
DM-118, com relacao as suas produtivida-

nas, 2005.
2 _Z

Genetipo
RC1F5(HartwigX cristaIina)7s cl Cristalina
IAC-100 X Emgopa 302
IAC-8.2 X Conquista
F3(UFV-16 X MG/Br-93.4916)
IAC Foscarim X FT2000

Médias
3464.34
2732.32
2545.26
2538.70
2527.17
1861.44

7

A
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab

des.

DM-118

Este ensaio foi conduzido em Irai de
Minas - MG na Fazenda Mitchels sendo o

1' Medias seguidas pela mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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E62. lndicacao da cultivar de soja BRS 184 para o sul do
Estado de Mato Grosso do Sul
ALMEIDA, L.A. DE‘; PIPOLO, A.E.‘; KIIHL, R.A. DE 8.2; GOMIDE, F.B.3; MIRANDA, L.C.‘; ARIAS, C.A.A.‘;
KASTER, M.‘; TOLEDO, J.F.F. DE‘; CARNEIRO, G.E. DE 8.‘; YORINORI, J.T.‘; DOMIT, L.A.‘; DIAS,
W.P.‘; ALMEIDA, A.M.R.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
pipolo@cnpso.embrapa.br; 2Consultor da Embrapa até 14/10/2003 Soja; 2Fundacao Meridional.
precoce para as condicees do estado, apresentando
médias de 43 dias para o florescimento, 114 dias
para a maturacao e altura de planta de 73 cm. Tem
tipo de crescimento determinado e peso de 100 sementes de 13,3 g. E resistente as doencas cancro
da haste, mancha “olho-de-ra”, virus da necrose da
haste e mosaico comum da soja, em avaliacees em
casa-de-vegetacao e a pestula bacteriana a campo.
Apresenta cor de flor roxa, pubescencia marrom,
cor da vagem marrom clara, semente com hilo preto
e reacao negativa a peroxidase.

A cultivar de soja BRS 184 (FT-Guaira X IAC13-C) foi desenvolvida pela Embrapa Soja e indicada
primeiramente para cultivo nos estados do Parana,
de Santa Catarina e de Sao Paulo. Com a intencao
de indica-la para cultivo no sul do Estado de Mato
Grosso do Sul, a cultivar foi testada em ensaios de
Avaliacao Final, nas safras 2003/04 e 2004/05. Da
analise conjunta de oito ambientes, em dois anos de
testes, a BRS 184 apresentou produtividade média
de 2.683 kg/ha, semelhante a média dos padrees
CD 206 e BRS 134. E cultivar do grupo de maturacao

TABELA 1. Rendimento e caracteristicas agronemicas da cultivar BRS 184 avaliadas
em oito ambientes* na regiao sul do Estado do Mato Groso do Sul, nas
safras 2003/04 e 2004/05.

77

Florescimento

Cultivar

7

Maturacao

(dias)

BRS 184
CD 206

77

43
43

Altura

ldiae)

(cm)

114
107

73
67

Rendimento

0/

(59/I387)

7

2.683
2.628

2,0
100

7

O

* Dourados, Ponta Pora, Maracaju e Navirai

TABELA 2. Reacao da cultivar de soja BRS 184 as principals doencas
Cultivar

CH

CS

PB

PPH

VNH

Mi

Mj

NCS

BRS 184

R

R

R

S

R

S

S

S

CH = Cancro da haste, CS = M. olho de ra, PB = Pestula bacteriana, PPH = Podridao parda da haste, VNH =
virus da necrose da haste, Mi = M. incognita, Mj = M. javanica, NCS = Nematelde de cisto da soja
R = Reslstente, 8 = Suscetivel
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E63. Extensao da cultivar de soja CD 217 para o
Estado de Sao Paulo e regiao norte do Estado do Mato Grosso
VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; OLIVEIRA, M.A.R. DE; MENDES, C. DE S.; DALLA NORA, T.; PALAGI,
C.A.; OLIVEIRA, E.F. DE; SCHUSTER, I.. COODETEC, CX. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel-PR.

A cultivar CD 217 foi recomendada para a semeadura nos estados do Parana, Goias, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e regiao sul do estado do
Mato Grosso no ano de 2003. A cultivar CD 217
teve a extensao da sua recomendacao para o estado de Sao Paulo e regiao norte do estado do Mato
Grosso no ano de 2004.
CD 217 apresenta habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento,
flores roxa, pubescencia com cor marrom, semente
com hilo de cor preta e tegumento com cor amarela.
Mostrou-se resistente ao cancro da haste (Diaporthe
phaseolorum f.sp. meridionalis) e mancha "oIho-dera” (Cercospora sojina) e moderadamente suscetivel
ao oidio da soja (Erysiphe diffusa) e resistente aos

nemateides de galha (Meloidogyne incognita) e
(Me/oidogine javanica) e também resistente ao
nemateide de cisto da soja raca 3.
Nos ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo
e Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repeticees.
Durante a safra de 2002/2004 em 2 ambientes, no estado de Sao Paulo, a cultivar CD 217 obteve rendimento médio de graos de 4.049 kg/ha,
sendo 10,93%, 30,61 % e 31 ,10% superior as cul-

tivares testemunhas BRS 133, M-Soy 7501 e CD

208, respectivamente. CD 217 apresentou ciclo total de 113 dias, ou seja, grupo de maturacao precoce, sendo um dia mais precoce que BR8 133 e dois
dias mais tardio que M-Soy 7501 e CD 208. A cul-

tivar CD 217 mostrou-se adaptada, para o cultivo
em todas as regiees tradicionais de soja do estado
de Sao Paulo, devendo ser semeada preferencialmente entre 10 de outubro e 30 de novembro em
densidade de 16 a 20 plantas por metro linear.
Na safra de 2003/2004 em 4 ambientes, na
regiao norte do estado do Mato Grosso, a cultivar
CD 217 obteve rendimento médio de graos de 2.985
kg/ha.

CD 217 apresentou ciclo total de 96 dias, ou
seja, pertence ao grupo de maturacao precoce. A
cultivar CD 217 mostrou-se adaptada, para o cultivo na regiao norte do estado do Mato Grosso, devendo ser semeada preferencialmente entre 15 de
outubro e 30 de novembro em densidade de 14 a
18 plantas por metro linear.
A cultivar CD 217 é indicada para solos com
classe de fertilidade média/alta, e em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se tolerante
ao complexo de acidez do solo.
A cultivar CD 217 destaca-se pela precocidade,
ampla adaptacao e tolerancia aos nemateides.
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E64. Extensao de indicacao da cultivar UFUS Impacta para o
Estado de Goias
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E."2;JULlATTl, F.C.'; POLIZEL, A.C.‘; NUNES JR, J.;
HAMAWAKI, C.D.L.. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Melhoramento e Genética
Vegetal, hamawaki@umuarama.ufu.br, Av. Amazonas sln, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400902, Uberlandia, MG; 2Bolsista do FAPEMIG.
Dentre as tecnologias que incrementam a pro- dade média de 3080 kg ha", superior a testemunha
dutividade, a mais desejavel é o uso de materiais Chapadees (2485 kg ha“).
Outras caracteristicas da cultivar UFUS Impacta
genéticos superiores, o que é conseguido via melhoramento genético, este capaz de viabilizar essa meta sao as seguintes: habito de crescimento determinaa custo reduzido. A constante substltuicao de culti- do, flor branca, pubescencia marrom, ciclo médio
vares por novos materials mais produtivos e resis- de 143 dias, altura média de plantas e de lnsercao
tentes as principals moléstias é uma necessidade, da primeira vagem de 74 e 10 cm, respectivamenvisto que a estabilidade da cultura depende de ma- te, boa resistencia ao acamamento e delscencia de
teriais melhorados. As cultivares tornam-se obsole- vagens. Recomenda-se a semeadura entre 20 de outas em prazo relativamente curto, fazendo-se ne- tubro a 10 de dezembro, com uma densidade
cessarla sua permanente substituicao (Bueno et al., populacional de 280 a 350 mil plantas ha".
1999).
Considerando que de 50% a 80% do aumento
de produtividade média de soja sao devidos ao me- Referencias bibliograficas
lhoramento genético fica clara a responsabilidade dos
BUENO, L.C.8.; MENDES, A.N.G.; CARVALHO, S.P.
programas de melhoramento para os futuros ganhos
Melhoramento genético de plantas, Editora UFLA,
e para abreviar o tempo necessario para atingir 50%
1999. 280p.
do potencial maximo teerico (4.000 kg ha") (Kihl &
KIHL, R.A.S.; ALMEIDA, L.A.A. O futuro do melhoAlmeida, 2000).
O programa de melhoramento genético da Unl- ramento genético como agregador de tecnologia via
versidade Federal de Uberlandla vem, desde 1995, semente. In: CONGRESSO DE TECNOLOGIA E
realizando hibridacees para desenvolver cultivares COMPETITIVIDADE DA SOJA NO MERCADO GLOsuperiores. A cultivar UFU 801, protegida e regis- BAL, 1., 2000, Culaba. Anais. Rondonepolis: Funtrada como UFUS Impacta, é produto de dacao MT, 2000.p.45-47.
hlbridacees entre as cultivares Cristalina RCH e
IAC 100. Foi testada conforme exigencias da TABELA 1. Produtividade média da UFUS Impacta e
sua testemunha, safras 2003/04 e
Lei de Protecao de Cultivares e recomendada
2004/05, em tres municipios.
para cultivo no Estado de Minas Gerais, por
apresentar desempenho superior ao das teste5CuTtivar 7 7 Campo Alegre 7Poranga’5u Goietuba
munhas Chapadees e Garantia, que lhe serviram de comparacao. Apresenta resistencia as Garantia
3376
3279
2539
doencas: mancha olho-de-ra — Cercospora Chapadees
2609
2586
2261
sojina, virus do mosaico comum, mildio - UFUS Impacta
3654
3315
2272
Peronospora manshurica, pestula bacteriana —
Xanthomonas campestris pv. glycines, cancro
da haste — Diaphorte phaseolorum f. sp. TABELA 2. Produtividade média (PM) e produtivimeridionalis e virus da necrose da haste, e com
dade relativa (PR) da UFUS Impacta e
resistencia parcial a PVR- Fusarium solani, mansua testemunha, safras 2003/04 e
cha parda (Septoria glycines), oidio (Microsphera
2004/05, em tres municipios.
diffusa) e ferrugem asiatica (Phakopsora
pach yrhizi) .

A produtividade média da cultivar UFU8
Impacta nas safras 2003/04 e 2004/05, no Estado de Goias, é apresentada na Tabela 1 e comparada a testemunha. Ela apresentou produtivi-

Cultivar 55

Garantia
Chapadees
UFUS lmpecta

5

PM (kg he'll

7

3064
2485
307870

5PR(%)
123
100
124
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E65. Extensao de indicacao da cultivar UFUS Milionaria
para o Estado de Goias
HAMAWAKI, O.T.’; HAMAWAKI, R.L.; SAGATA, E."2; POLIZEL, A.C.‘; JULIATTI, F.C.‘; NUNES JR, J.;
HAMAWAKI, C.D.L.. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento,
hamawaki@umuarama.ufu.br, Av. Amazonas sln, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902,
Uberlandia, MG; 2Bolsista do FAPEMIG.

As flutuacees anuais do rendimento, para uma
mesma época, sao principalmente, determinadas por
variacees climaticas anuais. Uma pratica eficiente
para evitar tais flutuacees é o emprego de duas ou
mais cultivares, de diferentes ciclos, numa mesma
propriedade, procedimento especialmente indicado
para médias e grandes areas. Desse modo, obtémse uma ampliacao dos periodos criticos da cultura

(floracao, formacao de graos e maturacao), havendo
menor prejuizo, se ocorrerem, entre outros fatores,
devido a deficiencia ou excesso hidrico, os quais atinglrao apenas uma parte da lavoura (EMBRAPA, 2002).
O programa de melhoramento genético da Universidade Federal de Uberlandla vem, desde 1995,
realizando hibridacees para desenvolver cultivares

superiores. A cultivar UFUS Milionaria, é produto de
hibridacees entre as cultivares Cristalina RCH e IAC

Outras caracteristicas da cultivar UFUS Milionaria sao as seguintes: habito de crescimento deter-

minado, flor branca, pubescencia marrom, ciclo
médio de 149 dias, altura média de plantas e de
insercao da primeira vagem de 78 e 10 cm, respectivamente, boa resistencia ao acamamento e
delscencia de vagens. Recomenda-se a semeadura
entre 20 de outubro a 15 de dezembro, com uma
densidade populacional de 280 a 350 mil plantas
ha".

Referencias bibliograficas
EMBRAPA Soja. Tecnologias de Producao de Soja
Regiao Central do Brasil 2003. Londrina: EMBRAPA
Soja, 2002. 199 p.

100. Foi testada conforme exigencias da Lei de

Protecao de Cultivares e recomendada para cul-

TABELA 1. Produtividade média da UFUS Milionaria e
sua testemunha, safras 2003/04
2004/05, em tres municipios.

tivo no Estado de Minas Gerais, no ano de 2003,
por apresentar desempenho superior ao das tes-

temunhas Chapadees e Garantia, que Ihe serviram de comparacao.
Apresenta resistencia as doencas: mancha
olho-de-ra — Cercospora sojina, virus do mosai-

co comum, mildio — Peronospora manshurica,
pestula bacteriana — Xanthomonas campestris
pv. glycines, cancro da haste — Diaphorte
phaseolorum f. sp. meridionalis e virus da
necrose da haste, e com resistencia parcial a
PVR- Fusarium solan/', mancha parda (Septoria

Cultivar

foi apresentada na Tabela 1, sendo comparada

a testemunha. Ela apresentou produtividade
média de 3072 kg ha“, superior a testemunha
Chapadees (2485 kg ha").

3376
2609
3675

3279
2586
2733

2539
2261
2809

Produtividade média (PM) e produtividade
relativa (PR) da UFUS Milionaria e sua
testemunha, safras 2003/04 e 2004/05,

glycines), oidio (Microsphera diffusa).

A produtividade média, nas safras 2003/
2004 e 2004/05, da cultivar UFUS Milionaria

Campo Alegre Porangatu Goiatuba

Garantia
Chapadees
UFUS Milionaria

TABELA 2.

e

em tres municipios.

5555 5 ?:t,iii5J5}57* 5

PM (l7g7ha“)

Garantia
Chapadees
UFUS Milionaria

3064
2485
3072
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E66. Extensao da cultivar de soja CD 216 para a
regiao oeste e sul do Estado de Sao Paulo
OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; SCHUSTER, I.; MENDES, C. DE S.; DALLA
NORA, T.; PALAGI, C.A.; OLIVEIRA, E.F. DE. COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel,
PR.

A cultivar CD 216 foi recomendada para a semeadura no estado do Parana e regiao sul do estado
do Mato Grosso do Sul no ano de 2003. A cultivar

CD 216 teve a extensao da sua recomendacao para
a regiao oeste e sul do estado de Sao Paulo, no ano
de 2004.
CD 216 é uma cultivar de ciclo precoce, apresenta habito de crescimento indeterminado, moderadamente resistente ao acamamento, flores brancas, pubescencia com cor marrom, semente com
hilo de cor marrom, tegumento com cor amarela e
reacao a peroxidase é negativa.
A cultivar CD 216 mostrou-se resistente ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp.

meridionalis) e mancha "olho-de-ra” (Cercospora
so/ina) e moderadamente resistente ao oidio da soja
(Erysiphe diffusa).
Aos nemateides de galha a reacao foi moderadamente resistente para (Meloidogyne incognita) e moderadamente suscetivel para (Me/oidogine javanica).

Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos delineamentos de blocos ao acaso com tres repeticees.
Durante as safras de 2002/2004 em 3 ambientes, na regiao oeste e sul do estado de Sao Paulo, a
cultivar CD 216 obteve rendimento médio de graos
de 3.017 kg/ha, sendo a testemunha IAS 5 0,51%
inferior e CD 201 17,02% superior. CD 216 apresentou ciclo total de 96 dias, sendo tres e um dia
mais precoce que IAS 5 e CD 201, respectivamente.

A cultivar CD 216 mostrou-se adaptada, para o
cultivo na regiao oeste e sul do estado de Sao Paulo, devendo ser semeada preferencialmente entre 15
de outubro e 20 de novembro em densidade de 14 a
18 plantas por metro linear.
CD 216 é indicada para solos com classe de
fertilidade alta, e em diferentes niveis de fertilidade
no solo apresentou-se moderadamente tolerante ao
complexo de acidez do solo
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E67. Extensao da cultivar de soja CD 204 para 0 Estado de
Minas Gerais e regiees sul e norte do Estado do Mato Grosso
OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; DELLAGOSTIN, M.; PALAGI, C.A.; OLIVEIRA, E.F. DE; SCHUSTER,
I.; MENDES, C. DE S.; DALLA NORA, T.. COODETEC, CX. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 204 foi recomendada para a semeadura no estado de Parana no ano de 1998, também foi estendida sua recomendacao para as regiees sul e norte do estado do Mato Grosso Sul no
ano de 2002 e 2003, respectivamente e Goias no
ano de 2003.
CD 204 teve a extensao da sua recomendacao
para o estado de Minas Gerais e reglees sul e norte
do estado do Mato Grosso, no ano de 2004.
A cultivar CD 204 apresenta habito de crescimento determinado, moderadamente suscetivel
acamamento, flores brancas, pubescencia com cor
cinza, semente com hilo de cor marrom claro,
tegumento com cor amarela e reacao a peroxidade é
negativa.
CD 204 mostrou-se resistente ao cancro da
haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis) e
mancha “olho-de-ra” (Cercospora sojina) e suscetivel ao oidio da soja (Erysiphe diffusa).

Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de

blocos ao acaso com tres repetlcees.
Durante as safras de 2002/2004 em 3 ambientes, no estado de Minas Gerais, a cultivar CD 204
obteve rendimento médio de graos de 3.109 kg/ha,
sendo 5,52% e 1,66% superior as cultivares testemunhas MG/BRS-68 (Vencedora) e BRSMG Confianca, e 0,92% inferior a FT 2000. CD 204 apresentou ciclo total de 110 dias, ou seja, pertence ao

grupo de maturacao semiprecoce, sendo tres, dois e

um dia mais precoce que MG/BRS-68 (Vencedora),
FT 2000 e BRSMG Conflanca.
A cultivar CD 204 mostrou-se adaptada, para o
cultivo no estado de Minas Gerais, devendo ser
semeada preferencialmente entre 10 de outubro e
25 de novembro em densidade de 12 a 16 plantas
por metro linear.

Nas safras de 2002/2004 em 4 ambientes, na
regiao sul do estado do Mato Grosso, a cultivar CD
204 obteve rendimento médio de graos de 3.119
kg/ha, sendo 16,80% e 11,64% inferior as cultivares testemunhas MG/BR (Conquista) e BRSMT Pintado, respectivamente. CD 204 apresentou ciclo total
de 111 dias, mostrando adaptacao, para 0 cultivo
na regiao sul do estado do Mato Grosso, devendo
ser semeada preferencialmente entre 10 de outubro
e 25 de novembro em densidade de 15 a 18 plantas
por metro linear.
CD 204 nas safras de 2003/2004 em 4 ambientes, na regiao norte do estado do Mato Grosso,
obteve rendimento médio de graos de 3.032 kg/ha.
CD 204 apresentou ciclo total de 99 dias, mostrando adaptacao, para o cultivo na regiao norte do estado do Mato Grosso, devendo ser semeada preferencialmente entre 10 de outubro e 25 de novembro
em densidade de 15 a 18 plantas por metro linear.
CD 204 é indicada para solos com classe de
fertilidade alta, em diferentes niveis de fertilidade
no solo apresentou-se moderadamente tolerante ao
complexo de acidez do solo.
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E68. Extensao da cultivar de soja CD 215 para a regiees sul do
Estado do Mato Grosso do Sul e oeste e sul do Estado de Sao Paulo
DELLAGOSTIN, M.; OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; OLIVEIRA, E.F. DE;SCHUSTER, I.; MENDES, C.
DE S.; DALLA NORA, T.; PALAGI, C.A.. COODETEC, CX. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 215 foi recomendada para a semeadura no estado do Parana no ano de 2002. A
cultivar CD 215 tem a extensao da sua recomendacao para as regiees sul do estado do Mato Grosso
do Sul e sul e oeste do estado de Sao Paulo, no ano
de 2004.
A extensao de recomendacao da cultivar CD
215 para a regiao sul do estado do Mato Grosso do
Sul fol baseado nos resultados obtidos pela
COODETEC e Fundacao MS.
CD 215 é uma cultivar de ciclo precoce, apresenta habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento, flores roxa,
pubescencia com cor cinza, semente com hilo de
cor preto lmperfeito e tegumento com cor amarela.
A cultivar CD 215 mostrou-se resistente ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis)
e mancha "olho-de-ra” (Cercospora sojina) e moderadamente resiste ao oidio da soja (Erysiphe diffusa).
Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repeticees.
Durante as safras de 2002/2004 em 8 ambientes, na regiao sul do estado do Mato Grosso do Sul,
a cultivar CD 215 obteve rendimento médio de graos

de 3.237 kg/ha, superando as testemunhas IAS 5
em 3,25% e BR 16 em 1,78%. CD 215 apresentou
ciclo total de 100 dias, sendo dois e tres dias mais
precoce que IAS 5 e BR 16, respectivamente. A
cultivar CD 215 mostrou-se adaptada, para o cultivo na regiao sul do estado do Mato Grosso do Sul,
devendo ser semeada preferencialmente entre 25
de outubro e 25 de novembro em densidade de 16 a
20 plantas por metro linear.
Nas safras de 2002/2004 em 4 ambientes, na
regiao oeste e sul do estado de Sao Paulo, a cultivar
CD 215 obteve rendimento médio de graos de 2.545
kg/ha, as testemunhas IAS 5 e CD 201 foram em
0,37% e 14,99%, respectivamente superiores. CD
215 apresentou ciclo total de 96 dias, sendo um dia
mais precoce que IAS 5 e mesmo ciclo total que CD
201. A cultivar CD 215 mostrou-se adaptada, para
0 cultivo na regiao oeste e sul do estado de Sao
Paulo, devendo ser semeada preferencialmente entre 20 de outubro e 30 de novembro em densidade
de 16 a 20 plantas por metro linear.
CD 215 é indicada para solos com classe de
fertilidade média/alta, em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se tolerante ao complexo
de acidez do solo.
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E69. Extensao da cultivar de soja CD 211 para o Estado de
Sao Paulo e para as regiees noroeste do Estado do Parana e
norte do Estado do Mato Grosso
DELLAGOSTIN, M.; OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; MENDES, C. DE S.; DALLA NORA, T.; PALAGI,
C.A.; OLIVEIRA, E.F. DE; SCHUSTER, I.. COODETEC, CX. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 211 foi recomendada, para a semeadura nos estados de Goias, Minas Gerais e regiao sul do estado do Mato Grosso, no ano de 2001,
também foi estendida sua recomendacao para as
regiees sul e norte do estado do Mato Grosso no
ano de 2002 e 2003, respectivamente. A cultivar
CD 211 teve a extensao da sua recomendacao para
o estado de Sao Paulo e para as regiees noroeste do
estado do Parana e norte do estado do Mato Grosso, no ano de 2004.
Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e
Uso — VCU foram conduzidos em delineamento de
blocos ao acaso com tres repeticees.
No estado de Sao Paulo a cultivar CD 211 se
enquadrou no grupo de maturacao médio, apresenta
habito de crescimento determinado, moderadamente resistente ao acamamento, flores brancas,
pubescencia com cor cinza, semente com hilo de
cor marrom claro e tegumento com cor amarela.
Mostrou-se resistente ao cancro da haste (Diaporthe
phaseolorum f.sp. meridionalis) e mancha “olho-dera” (Cercospora so/ina) e moderadamente resistente
ao oidio da soja (Erysipe diffusa) e moderadamente
resistente ao nemateide de galha (Meloidogyne
ambientes, no estado de sao Paulo, a cultivar CD
211 obteve rendimento médio de graos de 3.252
kg/ha, sendo 3,08% e 19,28% superior as cultivares testemunhas MG/BR 46 (Conquista) e Confianca, respectivamente. CD 211 apresentou ciclo total

Na regiao noroeste do estado do Parana durante a safra de 2001/2004 em 4 ambientes, a cultivar
CD 211 obteve rendimento médio de graos de 2.567
kg/ha, sendo 12,27%, 11,51 % e 12,68% superior
as cultivares testemunhas M-Soy 7501, BRS 134 e
CD 205, respectivamente. CD 211 se enquadrou no
grupo de maturacao médio, apresentando ciclo total
de 134 dias, sendo cinco dias mais tardia que MSoy 7501 e BRS 134 e quatro dias mais tardia que
CD 205. A cultivar CD 211 mostrou-se adaptada,
para o cultivo na regiao noroeste do estado do Parana.
Devendo ser semeada preferencialmente entre 10
de outubro e 20 de novembro em densidade de 14 a
16 plantas por metro linear.
A cultivar CD 211 teve sua extensao da recomendacao para a regiao norte do estado do Mato
Grosso como uma cultivar de ciclo precocel
semiprecoce. Nas safras de 2002/2004 em 7 ambientes, na regiao norte do estado do Mato Grosso, a
cultivar CD 211 obteve rendimento médio de graos
de 3.615 kg/ha, sendo 5,95% superior a cultivar
testemunha MG/BR 46 (Conquista) e 4,18% inferior a M-Soy 8914. CD 211 apresentou ciclo total de
109 dias, sendo 7 dias mais tardia que MG/BR (Conquista) e seis dias mais precoce que M-Soy 8914. A
cultivar CD 211 mostrou-se adaptada, para o cultivo na regiao norte do estado do Mato Grosso, devendo ser semeada preferencialmente entre 10 de
outubro e 30 de novembro em densidade de 12 a
18 plantas por metro linear.

de 124 dias e mostrou-se adaptada, para 0 cultivo

CD 211 é indicada para solos com classe de

no estado de Sao Paulo, devendo ser semeada preferencialmente entre 15 de outubro e 25 de novem-

fertilidade média/alta, e em diferentes niveis de fertilidade no solo apresentou-se como eficiente e
responsiva na utilizacao da adubacao, tolerante ao
complexo de acidez do solo.

incognita).

Durante a safra de 1999/2004 em 9

bro em densidade de 12 a 18 plantas por metro
linear.
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E70. Extensao da cultivar de soja CD 218 para as
regiees oeste e sul do Estado de Sao Paulo
DELLAGOSTIN, M.;OLIVEIRA, M.A.R. DE; VICENTE, D.; DALLA NORA, T.; PALAGI, C.A.; OLIVEIRA, E.F.
DE; SCHUSTER, I.; MENDES, C. DE S.. COODETEC, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel, PR.

A cultivar CD 218 fol recomendada para a se- blocos ao acaso com tres repeticoes.
Durante a safra de 2002/2004 em 3 ambienmeadura no estado do Parana e regiao sul do estado
do Mato Grosso do Sul no ano de 2003. A cultivar tes, na regiao oeste e sul do estado de Sao Paulo, a
CD 218 teve a extensao da sua recomendacao para cultivar CD 218 obteve rendimento médio de graos
a regiao oeste e sul do estado de Sao Paulo, no ano de 3.722 kg/ha, sendo 4,15% e 19,23% superior
as cultivares testemunhas MG/BR 46 (Conquista) e
de 2004.
CD 218 é uma cultivar de ciclo semiprecoce, BRS 134, respectivamente. CD 218 apresentou clapresenta habito de crescimento determinado, mo- clo total de 106 dias, tendo ciclo total igual a BRS
deradamente resistente ao acamamento, flores roxa, 134 e cinco dias mais precoce que MG/BR 46(Conpubescencia com cor cinza, semente com hilo de qulsta).
A cultivar CD 218 mostrou-se adaptada, para o
cor marrom claro, tegumento com cor amarela e recultivo
nas reglees oeste e sul do estado de Sao
acao a peroxidade é positiva. Mostrou-se resistente
Paulo,
devendo
ser semeada preferencialmente enao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp.
tre
15
de
outubro
e 30 de novembro em densidade
meridionalis e mancha “olho-de-ra” (Cercospora sojina),
moderadamente resistente ao oidio da soja (Erysiphe de 14 a 18 plantas por metro linear.
CD 218 é indicada para solos com classe de
diffusa), resistente a necrose da haste da soja e resisfertilidade
média/alta, e em diferentes niveis de fertente ao nemateide de galha (Meloidogyne incognita).
Os ensaios para avaliacao do Valor de Cultivo e tilidade no solo apresentou-se moderadamente toleUso ~ VCU foram conduzidos em delineamento de rante ao complexo de acldez do solo.
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E71. Extensao de indicacao da cultivar BRS Raimunda para o
cerrado de Roraima
GIANLUPPI, V.‘; SMIDERLE, O.J.‘; GIANLUPPI, D.‘; SOUZA, P.l.M.2; ALMEIDA, L.A. DE2. ‘Embrapa Roraima,
Cx. Postal 133, CEP 69301-970, Boa Vista, RR; 2Embrapa Cerrados; 2Embrapa Soja.

O estado de Roraima dispee de um estoque de,
aproximadamente, 4 mllhees de hectares de cerrados (17% da superficie do Estado) dos quais 1,5
milhees de hectares sao aptos para a producao intensiva de graos, princlpalmente para a commodite
soja. O acesso aos mercados, seja para a
comercializacao dos graos ou para a aquisicao de
insumos, é feito via o porto de ltacoatiara (AM) e
Porto Ordaz (Venezuela).
Por estar no hemisférlo norte, as chuvas no estado de Roraima ocorrem nos meses de abril a agosto, o que faculta aos produtores roraimenses produzir na entressafra brasileira (colheita em agosto/setembro) com perspectivas, portanto, de melhor remuneracao em comparacao a producao brasileira de
soja. Além disso, existe a isencao de tributos estaduais incidentes na cadeia da soja.
Existem também problemas, como a baixa fertilidade natural dos solos nas areas de cerrado que,
em sua maioria, sao solos tldos como arenosos (apenas 15% a 20% de argila) e pobres em nutrientes e
a Ientidao na regularlzacao fundiaria dessas areas, o
que diflculta o acesso ao crédito bancario,
notadamente ao de investlmento.
Produtores de varias regiees do Pais tem visitado o Estado em busca de informacees, sendo que
muitos deles estao se fixando aqui, para a exploracao das culturas de graos, em especial a soja, por
entender que, esta cultura é a que apresenta as
melhores perspectivas de competitividade quanto aos
mercados importadores da Venezuela, Estados Unidos da América, Europa e Asia.
Apesar dos entraves supramencionados a area
com soja no Estado vem duplicando anualmente sendo que na Liltima safra (2004) foram semeados 12
mil hectares. As cultivares preferencialmente utilizadas pelos produtores restringem-se a duas, a BRS
Tracaja e BRS Sambaiba, com 60 e 30% da area
cultivada, respectivamente.
A expansao da area com soja nao pode, no entanto, basear-se em apenas duas cultivares. E preciso dlsponibllizar aos produtores novas opcees de
cultivares mais adaptadas que as atuais para que a
cultura da soja se consolide no Estado.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar
a performance produtiva da cultivar BRS Raimunda,
comparativamente a BR8 Tracaja e BRSMG Nova
fronteira para extensao de indicacao de cultivo.

Os ensaios foram realizados no municipio de Boa
Vista, na safra 2004/2005, no Campo Experimental
Monte Cristo entre os meses de maio a setembro
(chuva) e de novembro a marco (seca) em Latossolo
Vermelho Escuro (LE), textura média (22% de argila) com as seguintes caracteristicas quimicas na
camada de 0 a 20 cm de profundidade: pH (H20) =
5,4; M.O. = 2,71%; P (Mehlich) = 43,55mg/dm2;
K, Ca, Mg, CTC = 0,43, 2,14, 0,78 e 6,6 cmole/dm2,
respectivamente; e V = 50,7% e no Campo Experimental Agua Boa entre os meses de maio a setembro (chuva) em Latossolo Vermelho Amarelo, textura arenosa (14,3% de argila) com as seguintes caracteristicas quimicas na camada de 0-20 cm de
profundidade: pH (H20) = 4,6; M.O. = 1,25%; P
(Mehlich) = 0,00; K, Ca, Mg, CTC = 0,02, 0,00,
0,01 e 2,8 cmolc/dm2 , respectivamente; e V = 1,1%.
As cultivares foram semeadas no delineamento
experimental de blocos ao acaso com quatro repeticees. Cada parcela foi constituida de sete fileiras de
dez metros de comprimento, espacadas entre si por
0,5 m, com estande de 12 plantas por metro linear.
A area (lti) das parcelas foi constituida das cinco

fileiras centrais, ellminando-se 1 m das extremidades.
A correcao do solo fol efetuada utilizando-se
1,5 t.ha" de calcario dolomitlco com 80% de PRNT,
100 kg.ha" de P205 (superfosfato simples) e 50
kg.ha" de FTE — BR 12.
A adubacao de manutencao foi realizada na linha de semeadura com 80 kg.ha“ de P205

(superfosfato simples), 120 kg.ha" de K20 (cloreto
de potassio), sendo 50 kg na linha de semeadura,
no plantio, e 70 kg em cobertura, aos 30 dias apes
a emergencia das plantas.
As sementes foram tratadas com 140 ml de
Rhodiauram 500 SC + 170 g de Tecto 100 PM
para cada 100 kg de sementes posteriormente foram inoculadas com Bradyrhizobium japonicum, 4
doses de inoculante comercial, em seguida, semeadas
mecanicamente em semeadeira..
Os caracteres avaliados foram floracao (em n° de
dias apes a emergencia), altura de planta (cm), estande
final e producao de graos (kg.parcela"), corrigida
para umidade de 13% e transformada para kg.ha".
Assim a Embrapa Roraima em parceria com a
Embrapa Soja e a Embrapa Cerrados desenvolveram
a cultivar BRS Raimunda com o propesito de atender a necessidade de aumentar 0 numero de cultiva-
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res adaptadas para as condicees dos cerrados de
Roraima.
A cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) BRS

Raimunda foi desenvolvida a partir do cruzamento
entre “BraXton" X BR92-31857 pelo método
genealeglco modificado. Foi introduzida e avaliada,
nos ensaios de competicao regionais NortelNordeste, liderados pela Embrapa Soja, e testada pela
Embrapa Roraima no periodo 2004a 2005.
A cultivar primeiramente foi indicada para Goias
e Distrito Federal, em 2004 foi indicada para os estados de Tocantlns, Minas Gerais, Mato Grosso e
Bahia. Agora essa indicacao esta sendo estendida
para plantio nos cerrados do estado de Roraima.
Nos ensaios realizados na safra de 2004 e 2004/
2005 a cultivar BRS Raimunda apresentou rendimento médio de 3.796 kg.ha" (Tabela 1) considerando os
ambientes em que se desenvolveu os cultivos, superando as cultivares de ciclo mais preximo utilizadas
para comparacao em funcao de nao se ter cultivares
de ciclo mais Iongo em cultivo nos cerrados de Roraima.
TABELA 1. Produtividade média de graos de soja
Cultivar BRS Raimunda comparado
com duas cultivares de ciclo semelhante nos campos agua boa e monte
cristo 2004 e 2005. Embrapa Roraima, Boa Vista — RR, 2005.
Cultiv7a7r7

77

Predutividade (kg.ha'7‘)7

........... ..Monte Cristo — Chuvas — 2004............

BRS Raimunda
BRS Tracaja
BRSMG Nova fronteira

4.488
4.132
3.100

............. .. Agua Boa — Chuvas — 2004
BRS Raimunda
3.700
BRS Tracaja
3.281
BRSMG Nova fronteira
2.800
........ .. Monte Cristo — Seca - 2004/2005
BRS Raimunda

3.200

BRS Tracaja

4.056

BRSMG Nova fronteira

2.900

A cultivar BRS Raimunda apresenta habito de
crescimento determinado, ciclo tardio em média de
128 dias e altura de planta em torno de 90cm, muita boa resistencia ao acamamento, cor da flor branca, pubescencia marrom, vagem marrom, hilo preto
e peso médio de 100 graos em torno de 19 gramas.
Apresenta outras caracteristicas agronemicas
desejaveis como a insercao da primeira vagem prexima de 18 cm, acamamento inferior ao da cultivar
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BRSMG Nova fronteira e porte maior do que a BRS
Tracaja (Tabela 2).
E resistente ao cancro-da-haste, ao oidio e aos
nemateides-de-galha Meloidogyne javanica e
Melo/'d0gyne incognita. Tem apresentado etima estabilidade de producao e Iarga faixa de adaptacao e,
por isso, tem indlcacees de cultivo para varios estados da Regiao do cerrado do Brasil central e agora
também para os cerrados do Brasil Setentrional.
Como pode ser visto, apresentam média de produtividade acima de 60 sacos por hectare, demonstrando seu potencial produtivo de cultivo nas areas
de cerrado do estado de Roraima.
TABELA 2. Valores médios de ciclo (dias), altura
de plantas (cm) e acamamento da
soja cultivar BRS Raimunda comparada com duas cultivares de ciclo semelhante nos campos agua boa e
monte cristo 2004 e 2005. Embrapa
Roraima, Boa Vista — RR, 2005.
5 5 Cultivar 7

Ciclo

Altura 7Acamamento

........... ..Monte Cristo - Chuvas — 2004............
Raimunda
130
88
1,1
Tracaja
108
70
1,2
Nova fronteira
105
75
2,0
............. .. Agua Boa — Chuvas - 2004
Raimunda
Tracaja

128
110

90
75

1,2
1,4

Nova fronteira

1 10

80

2,0

........ .. Monte Cristo — Seca
Raimunda
125
Tracaja
104
Nova fronteira
108

— 2004/2005
83
1,0
72
1,3
82
2,0
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E72. lndicacao da cultivar de soja BRSGO Raissa para o
Estado da Bahia
SOUZA, P.I.M. DE‘; MONREIRA, C.T.‘; FARIAS NETO, A.L. DE‘; ABUD, 8.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.°; NUNES
JUNIOR, J.“; ASSUNCAO, M.8.2; ALMEIDA, L.A. DE2; SILVA, J.F.V.2; DIAS, W.P.2; YORINORI, J.T.2;
ARANTES, N.E.2. ‘Embrapa Cerrados, Cx. Postal 08223, CEP 73310-970, Planaltina, DF,
plinio@cpac.embrapa.br; 2Embrapa Soja; 2AGENClARURAL/GO; 4CTPA/GO.
A cultivar de soja BRSGO Raissa é originada do
cruzamento entre Sharkey X BR 95-22965. Foi obtida pelo método genealeglco modificado (MSSD).
Essa cultivar é indicada para o plantio em Goias, no
Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul
e esta sendo indicada para o Estado da Bahia.
BRSGO Raissa apresenta crescimento determinado. Possui cor do hipocetilo verde e cor de
pubescencia cinza. Sua flor é branca e a cor da vagem é cinza clara. A sua semente possui tegumento
de cor amarelo, com baixa intensidade de brilho e
cor do hilo marrom. A reacao a peroxidase da Raissa
é positiva.

Roda Velha, durante duas safras (2002/2003 e
2003/2004). Esses ensaios foram delineados em
blocos ao acaso com quatro repeticees por ambiente. Cada parcela experimental foi constituida de
quatro fileiras de 5 m de comprimento, em
espacamento de 0,5 m entre fileiras e estande médio
de 15 plantas/m, com area total de 10 m2 e area
etil de 4 m2 ao se descartar como bordadura as
duas fileiras laterals e 0,5 m em cada extremidade
da parcela. A conducao dos ensaios foi feita seguindo as tecnologias recomendadas para a lnstaIacao e manejo da cultura.
Nesses ensaios foram avaliadas as produtividades, nemero de dias para floracao, nemero de dias
para maturacaolciclo total), altura plantas, altura da
lnsercao da primeira vagem, peso de 100 sementes.
As cvs. Conquista e Pintado foram utilizadas como
testemunhas.
Na Tabela 1, podem ser observadas as médias
do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da
primeira vagem e peso de 100 sementes da cv.

Apresenta resistencia a doencas como pustula
bacteriana, mancha olho-de-ra, cancro da haste, virus do mosaico comum da soja. Apresenta ainda,
resistencia ao nemateide de cisto, raca 3. E moderadamente resistente ao oidio e apresenta-se suscetivel a podridao vermelha da raiz e aos nemateides
formadores de galhas.
O processo inicial de desenvolvimento da cultivar - as hibridacees, e os primeiros avancos de gera- BRSGO Raissa, nas safras 2002/2003 e 2003/2004,
cees - foi realizado na Fazenda Experimental da nos municipios de Barreiras e Roda Velha.
Embrapa Soja, Iocallzada no municipio de Londrina,
Na Tabela 2, sao mostradas as produtividades
PR. As etapas seguintes, a partir do terceiro avanco médias, ciclos totals, alturas de planta e produtivide geracao, todos processos de selecao de plantas, dades relativas da cv. BRSGO Raissa e das testemuos testes de progenies e as avaliacees para reacees nhas, nas safras 2002/2003 e 2003/2004, no Esas doencas, obtencao da linhagem e ensaios de adap- tado da Bahia.
tacao foram realizados no programa de melhoramento
A cultivar BRS Raissa apresentou produtividade
da Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF e conduzi- superior as das testemunhas Pintado e Conquista
dos em varios locais dos cerrados da regiao Centro- em 2% e 7%, respectivamente e por essa razao
Oeste.
esta sendo estendida para o Estado da Bahia.
Os ensaios para estabelecer o valor de cultivo
Ela devera ser plantada no mes de novembro
e uso da cultivar (VCU) ou avaliacao final para Bahia em solos com fertilidade corrigida. As sementes
foram conduzidos nos municipios de Barreiras e deverao ser tratadas com fungicidas e inoculadas
TABELA 1. Médias do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da primeira
vagem e peso de 100 sementes da cv. BRSGO Raissa, nas safras
2002/2003 e 2003/2004, em tres locais no Estado da Bahia.
Ciclo
(dias)

Altura de planta
7
(em) 77

lnsercao 1° vagem
(cm)
7

Peso 100 sementes
7

Barreiras

1 14

Roda Velha

109

64
58

10
10

19
18

Local

7

b

7
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TABELA 2. Ciclo médio, altura de plantas, produtividade média e produtividade
relativa da cv. BRSGO Raissa e das testemunhas Conquista e Pintado,
nas safras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado da Bahia.
Produtividade
Produtivi dade relativa
(%)
l7l<7glhal 7

cultivar

Ciclo
(dias)

Altura de planta
(cm)

BRSGO Raissa

112

61

2830

Conquista
Pintado

1 14
1 16

58
57

2642
2777

por ocasiao do plantio. O plantio devera ser em soIos corrigidos utilizando-se uma populacao média de
300 mil plantas/ha. Devem-se evitar plantios nos
meses de outubro e dezembro por serem épocas

107
100
105

marginais, com conseqllente reducao nas produtivi
dades. Também deverao ser evltados os plantios fora
de época, principalmente na época seca, mesmo sob
irrigacao.
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E73. lndicacao da cultivar de soja BRSGO Raissa para o
Estado de Minas Gerais
SOUZA, P.l.M. DE‘; MOREIRA, C.T.‘; FARIAS NETO, A.L. DE‘; ABUD, 8.‘; MONTEIRO, P.M.F.O."; NUNES
JUNIOR, J.“; ASSUNCAO, M.8.2; ARANTES, N.E.2; ALMEIDA, L.A. DE2; SILVA, J.F.V.2; YORINORI,
J.T.2; DIAS, W.P.2. ‘Embrapa Cerrados, Cx. Postal 08223, CEP 73310-970, Planaltina, DF,
plinio@cpac.embrapa.br; 2Embrapa Soja; 3AGENCIARURAL/GO; ‘ICTPA/GO.
A cultivar de soja BRSGO Raissa é originada do
cruzamento entre Sharkey X BR 95-22965. Foi obtida pelo método genealeglco modificado (MSSD).
Essa cultivar é indicada para o plantio em Goias e no
Distrito Federal e esta sendo indicada para o Estado
de Minas Gerais.
BRSGO Raissa apresenta crescimento determinado. Possui cor do hipocetilo verde e cor de
pubescencia cinza. Sua flor é branca e a cor da vagem é cinza clara. A sua semente possui tegumento
de cor amarelo, com baixa intensidade de brilho e
cor do hilo marrom. A reacao a peroxidase da Raissa
é positiva.
Apresenta resistencia a doencas como pestula
bacteriana, mancha olho-de-ra, cancro da haste, virus do mosaico comum da soja. Apresenta ainda,
resistencia ao nemateide de cisto, raca 3. E moderadamente resistente ao oidio e apresenta-se suscetivel a podridao vermelha da raiz e aos nemateides
formadores de alhas.
O processo inicial de desenvolvimento da cultivar - as hibridacees, e os primeiros avancos de geracees - foi realizado na Fazenda Experimental da
Embrapa Soja, Iocallzada no municipio de Londrina,
PR. As etapas seguintes, a partir do terceiro avanco
de geracao, todos processos de selecao de plantas,
os testes de progenies e as avaliacees para reacees
as doencas, obtencao da linhagem e ensaios de adaptacao foram realizados no programa de melhoramento
da Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF e conduzidos em varios locais dos cerrados da regiao CentroOeste.

Os ensaios para estabelecer o valor de cultivo e
uso da cultivar (VCU) ou avaliacao final para Minas
Gerais foram conduzidos nos municipios de
Capinepolis, Conquista, Irai de Minas, Sacramento
e em Uberaba (dois locals), durante duas safras
(2002/2003 e 2003/2004). Esses ensaios foram
delineados em blocos ao acaso com quatro repeticees por ambiente. Cada parcela experimental foi
constituida de quatro fileiras de 5 m de comprimento, em espacamento de 0,5 m entre fileiras e estande
médio de 15 plantas/m, com area total de 12 m2 e
area util de 4 m2 ao se descartar como bordadura as
duas fileiras laterals e 0,5 m em cada extremidade
da parcela. A conducao dos ensaios foi feita seguindo as tecnologias recomendadas para a instalacao e
manejo da cultura.
Nesses ensaios foram avaliadas as produtividades, nemero de dias para floracao, nemero de dias
para maturacaolciclo total), altura plantas, altura da
insercao da primeira vagem, peso de 100 sementes.
As cvs. Conquista e Pintado foram utilizadas como
testemunhas.
Na Tabela 1, podem ser observadas as médias
do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da
primeira vagem e peso de 100 sementes da cv.
BRSGO Raissa, nas safras 2002/2003 e 2003/2004,
nos municipios de Caplnepolis, Conquista, Irai de
Minas, Sacramento e Uberaba.
Na Tabela 2, sao mostradas produtividade média,
ciclo total, altura de planta e produtividade relativa da
cv. BRSGO Raissa e das testemunhas, nas safras 2002/
2003 e 2003/2004, no Estado de Minas Gerais.

TABELA 1. Médias do ciclo total, altura de planta, altura de lnsercao da primeira
vagem e peso de 100 sementes da cv. BRSGO Raissa, nas safras
2002/2003 e 2003/2004, em seis locals no Estado de Minas Gerais
7

l7oca|
Capinepolis

Conquista
Irai de Minas
Sacramento
Uberaba 1
Uberaba 2

Ciclo
7 7 (755573)
121
126
134
134
130
127

Altura de planta

(cm)
66
72
82
82
88
94

77 7

lnsercao 1° vagem

7

7 (cm)
15
13
17
17
14
18

Peso 100 sementes

7

I9)
16
17
21
17
18
19
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TABELA 2. Ciclo médio, altura de planta, produtividade média e produtividade relativa da cv. BRSGO Raissa e das testemunhas Conquista e Pintado, nas
safras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado de Minas Gerais.
Cultivar
_
BRSGO Raissa
Conquista
Pintado

Ciclo
__(dias)
128
128
133

Altura de planta
(cn7)7 77

Produtividade
7 I§9ll1al7

Produtividade relativa
77
(‘7/o) __

81
74
81

3340
3247
3111

107
101
100

A cultivar Raissa foi superior as testemunhas
Conquista e Pintado em 3% e 7%, respectivamente
e por isso esta tendo sua indicacao estendida para o
Estado de Minas Gerais.
Ela devera ser plantada no mes de novembro.
As sementes deverao ser tratadas com fungicidas e
inoculadas por ocasiao do plantio. O plantio devera

ser em solos corrigidos utilizando-se uma populacao
média de 300 mil plantas/ha. Devem-se evitar plantios nas segundas quinzenas de outubro e dezembro
por serem épocas marginais, com conseqiiente reducao nas produtividades. Também deverao ser evitados os plantios fora de época, principalmente na
época seca, mesmo sob irrigacao.
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E74. lndicacao da cultivar de soja BRSGO Raissa para o
Estado de Mato Grosso do Sul
SOUZA, P.l.M. DE’; M0_RElRA, C.T.‘; FARIAS NETO, A.L. DE‘; ABUD, 8.‘; MONTEIRO, P.M.F.O.°; NUNES
JUNIOR, J.“; ASSUNCAO, M.S.2; ALMEIDA, L.A. DE2; SILVA, J.F.V.2; ARANTES, N.E.2; DIAS, W.P.2;
YORINORI, J.T.2. ‘Embrapa Cerrados, ’CX. Postal 08223, CEP 73310-970, Planaltina, DF,
plinio@cpac.embrapa.br; 2Embrapa Soja; 2AGENCIARURAL/GO; “CTPA/GO.
A cultivar de soja BRSGO Raissa é originada do

cruzamento entre Sharkey X BR 95-22965. Foi obtida pelo método genealeglco modificado (MSSD).
Essa cultivar é indicada para 0 plantio em Goias, no
Distrito Federal, -Minas Gerais e esta sendo indicada
para o Estado de Mato Grosso do Sul.
BRSGO Raissa apresenta crescimento determinado. Possui cor do hipocetilo verde e cor de
pubescencia cinza. Sua flor é branca e a cor da vagem é cinza clara. A sua semente possui tegumento
de cor amarelo, com baixa intensidade de brilho e
cor do hilo marrom. A reacao a peroxidase da Raissa
é positiva.
Apresenta resistencia a doencas como pestula
bacteriana, mancha olho-de-ra, cancro da haste, virus do mosaico comum da soja. Apresenta ainda,
resistencia ao nemateide de cisto, raca 3. E moderadamente resistente ao oidio e apresenta-se suscetivel a podridao vermelha da raiz e aos nemateides
formadores de galhas.
O processo inicial de desenvolvimento da cultivar - as hibrldacees, e os primeiros avancos de geracees - foi realizado na Fazenda Experimental da
Embrapa Soja, Iocallzada no municipio de Londrina,
PR. As etapas seguintes, a partir do terceiro avanco
de geracao, todos processos de selecao de plantas,
os testes de progenies e as avaliacees para reacees
as doencas, obtencao da linhagem e ensaios de adaptacao foram realizados no programa de melhoramento
da Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF e conduzidos em varios locais dos cerrados da regiao CentroOeste.
Os ensaios para estabelecer 0 valor de cultivo e
uso da cultivar (VCU) ou avaliacao final para o Mato
Grosso do Sul foram conduzidos nos municipios de

Chapadao do Sul, Maracaju e Sao Gabriel do Oeste,
durante duas safras (2002/2003 e 2003/2004).
Esses ensaios foram delineados em blocos ao acaso
com quatro repetlcees por ambiente. Cada parcela
experimental foi constituida de quatro fileiras de 5
m de comprimento, em espacamento de 0,5 m entre fileiras e estande médio de 15 plantas/m, com
area total de 10 m2 e area UIIII de 4 m2 ao s,e descartar como bordadura as duas fileiras laterals e 0,5 m
em cada extremidade da parcela. A conducao dos
ensaios fol feita seguindo as tecnologias recomendadas para a instalacao e manejo da cultura.
Nesses ensaios foram avaliadas as produtividades, nemero de dias para floracao, nemero de dias
para maturacaolciclo total), altura plantas, altura da
insercao da primeira vagem, peso de 100 sementes.
As cvs. Conquista e Pintado foram utilizadas como
testemunhas.
Na Tabela 1, podem ser observadas as médias
do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da
primeira vagem e peso de 100 sementes da cv.
BRSGO Raissa, nas safras 2002/2003 e 2003/2004,
nos municipios de Chapadao do Sul, Maracaje e Sao
Gabriel do Oeste.
Na Tabela 2, sao mostradas produtividade média, ciclo total, altura de planta e produtividade relativa da cv. BRSGO Raissa e das testemunhas, nas
safras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado do Mato
Grosso do Sul.
A cv. BRSGO Raissa apresentou produtividade
superior as testemunhas em apenas 1 % no Mato
Grosso do Sul. Porém essa cultivar esta sendo
indicada, também para esse Estado, por apresentar
resistencia ao nemateide de cisto, raca 3, caracteristica essa que a diferencia das demais.

TABELA 1. Médias do ciclo total, altura de planta, altura de insercao da primeira vagem e peso
de 100 sementes da cv. BRSGO Raissa, nas safras 2002/2003 e 2003/2004, em
tres locais no Estado do Mato Grosso do Sul.
5

L
7 77

I
oca 7 7

Chapadao do Sul
Maracaje
S507 Gabriel do Oeste

Ciclo
(dias)
127
133
127

izle planta
(cm I
92
108
104

lnsercao 1“ vagem
I cm ) 7

Peso 100 seymentes
I9)

20
20
14

16
18
18
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TABELA 2. Ciclo médio, altura de planta, produtividade média e produtividade
relativa da cv. BRSGO Raissa e das testemunhas Conquista e Pintado,
nas safras 2002/2003 e 2003/2004, no Estado do Mato Grosso do
Sul.

cultivar
7

Ciclo Altura de planta
77 (glee) 7
(cm)
7

BRSGO Raissa
Conquista
Pintado

129
128
129

Produtividade
77lk7g7h7a)7
7

Produtividade relativa
(%) 7

2715
2697
2702

101
100
100

101
98
100

Ela podera ser plantada de 20 de outubro a 15 de
dezembro. As sementes deverao ser tratadas com
fungicidas e inoculadas por ocasiao do plantio. O pIantio devera ser em solos corrigidos utilizando-se uma
populacao média de 280 mil plantas/ha. Devem-se

evitar plantios na primeira quinzena de outubro e segunda quinzena de dezembro, por serem épocas marginals, com conseqtiente reducao nas produtividades.
Também deverao ser evltados os plantios fora de época,
principalmente na época seca, mesmo sob irrigacao.
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E75. Extensao de indicacao da cultivar UFU Milionaria para o
Estado do Mato Grosso
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; JULIATTI, A.C.‘; POLIZEL, A.C.‘; BRUNETTA, P.; CORREIA, W.R.‘;
HAMAWAKI, C.D.L.. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Necleo de Melhoramento e Genética
Vegetal, Av. Amazonas s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG,
hamawaki@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do FAPEMIG.
As flutuacees anuais do rendimento, para uma naria sao as seguintes: habito de crescimento determesma época, sao principalmente, determinadas por minado, flor branca, pubescencia marrom, ciclo
variacees climaticas anuais. Uma pratica eficiente médio de 145
para evitar tais flutuacees é o emprego de duas ou
dias, altura média de plantas e de insercao da
mais cultivares, de diferentes ciclos, numa mesma primeira vagem de 61 e 10 cm, respectivamente,
propriedade, procedimento especialmente indicado boa resistencia ao acamamento e delscencia de vapara médias e grandes areas. Desse modo, obtém- gens. Recomenda-se a semeadura entre 20 de outuse uma ampllacao dos periodos criticos da cultura bro a 15 de dezembro, com uma densidade
(floracao, formacao de graos e maturacao), haven- populacional de 280 a 350 mil plantas ha".
do menor prejuizo, se ocorrerem, entre outros fatores, devido a deficiencia ou excesso hidrico, os quais
atingirao apenas uma parte da lavoura (EMBRAPA, TABELA 1. Produtividade média da UFU Milionaria e sua testemunha, safras 2003/04
2002).
e 2004/05, em tres municipios.
0 programa de melhoramento genético da Universidade Federal de Uberlandla vem, desde 1995,
Campo
Novo
Porto
realizando hibridacees para desenvolver cultivares
Cultivar
Novo dos
Sao
Alegre do
superiores. A cultivar UFU Milionaria, é produto de
Parecis Joaquim 7 N7orte
hibridacees entre as cultivares Cristalina RCH e IAC
3514
4004
2214
100. Foi testada conforme exigencias da Lei de Pro- Garantia
UFUS
Milionaria
3925
3458,85
2826
tecao de Cultivares e recomendada para cultivo no
Estado de Minas Gerais, no ano de 2003, por apresentar desempenho superior ao da testemunha GaTABELA 2. Produtividade média (PM) e produtirantia, que lhe serviu de comparacao.
vidade relativa (PR) da UFU Milionaria
Apresenta resistencia as doencas: mancha olhoe
sua testemunha, safras 2003/04 e
de-ra — Cercospora sojina, virus do mosaico comum,
2004/05,
em tres municipios.
mildio — Peronospora manshurica, ptlstula bacteriana
— Xanthomonas campestris pv. glycines, cancro da
Cultivar
PM (kg ha“)
PR 7(%)
haste — Diaphorte phaseolorum f. sp. meridionalis e
Garantia
3244
100
virus da necrose da haste, e com resistencia parcial
UFUS Milionaria
3404
105
a PVR- Fusarium so/ani, mancha parda (Septoria
glycines), oidio (Microsphera diffusa).
A produtividade média, nas safras 2003/2004
e 2004/05, da cultivar UFU Milionaria foi apresenta- Referencias bibliograficas
da na Tabela 1, sendo comparada a testemunha. Ela
apresentou produtividade média de 3404 kg ha", EMBRAPA Soja. Tecnologias de Producao de Soja
superior a testemunha Garantia (3.244 kg ha").
Regiao Central do Brasil 2003. Londrina: EMBRAPA
Outras caracteristicas da cultivar UFUS Milio- Soja, 2002. 199 p.

44444

Resumos da XXVll Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

447

E76. Extensao de indicacao da cultivar UFUS Impacta para o
Estado de Mato Grosso
HAMAWAKI, O.T.‘; HAMAWAKI, R.L.; JULIATTI, A.C.‘; POLIZEL, A.C.‘; BRUNETTA, P.; SAGATA, E.‘;
HAMAWAKI, C.D.L.. ‘Universidade Federal de Uberlandla - ICIAG - Nucleo de Melhoramento e Genética
Vegetal, Av. Amazonas s/n°, Campus Umuarama, Bloco 2E, CEP 38400-902, Uberlandia, MG,
hamawakl@umuarama.ufu.br; 2Bolsista do FAPEMIG.

Dentre as tecnologias que incrementam a produtividade, a mais desejavel é o uso de materiais
genéticos superiores, 0 que é conseguido via melhoramento genético, este capaz de viabilizar essa meta

a custo reduzido. A constante substituicao de cultivares por novos materiais mais produtivos e resistentes as principals moléstias é uma necessidade,
visto que a estabilidade da cultura depende de materiais melhorados. As cultivares tornam-se obsoletas em prazo relativamente curto, fazendo-se necessaria sua permanente substituicao (Bueno et al.,
1999).
l
Considerando que de 50% a 80% do aumento
de produtividade média de soja sao devidos ao melhoramento genético fica clara a responsabilidade dos
programas de melhoramento para os futuros ganhos
e para abreviar o tempo necessario para atingir 50%
do potencial maximo teerico (4.000 kg ha") (Kihl &
Almeida, 2000).
0 programa de melhoramento genético da Universidade Federal de Uberlandla vem, desde 1995,
realizando hibridacees para desenvolver cultivares
superiores. A cultivar UFU 801, protegida e registrada como UFUS Impacta, é produto de hibridacees
entre as cultivares Cristalina RCH e IAC 100. Fol
testada conforme exigencias da Lei de Protecao de
Cultivares e recomendada para cultivo no Estado de
Minas Gerais, por apresentar desempenho superior

ao da testemunha Garantia, que Ihe serviu de comparacao. Apresenta resistencia as doencas: mancha
olho-de-ra — Cercospora sojina, virus do mosaico
comum, mildio — Peronospora manshurica, pestula
bacteriana - Xanthomonas campestris pv. glycines,
cancro da haste — Diaphorte phaseolorum f. sp.
meridionalis e virus da necrose da haste, e com resistencia parcial a PVR- Fusarium so/ani, mancha
parda (Septoria glycines), oidio (Microsphera diffusa)
e ferrugem asiatica (Phakopsora pachyrhizi).
A produtividade média da cultivar UFUS Impacta

nas safras 2003/04 e 2004/05, no Estado do Mato
Grosso, é apresentada na Tabela 1 e comparada a
testemunha. Ela apresentou produtividade média de
3363 kg ha", superior a testemunha Garantia ( 3244
kg ha“).

Outras caracteristicas da cultivar UFUS Impacta
sao as seguintes: habito de crescimento determinado, flor branca, pubescencia marrom, ciclo médio
de 143 dias, altura média de plantas e de insercao
da primeira vagem de 76 e 7 cm, respectivamente,
boa resistencia ao acamamento e delscencia de vagens. Recomenda-se a semeadura entre 20 de outubro a 10 de dezembro, com uma densidade
populacional de 280 a 350 mil plantas ha“.
TABELA 1. Produtividade média da UFUS Impacta e sua testemunha, safras 2003/04

e 2004/05, em tres municipios.
Cultivar

Campo
Novo dos
Parecis

Garantia
UFUS Impacta

3514
3595

Novo
Porto
Sao
Alegre do
Jaquim
Norte
4004
3267

2214
3226

TABELA 2. Produtividade média (PM) e produtividade relativa (PR) da UFUS Impacta
e sua testemunha, safras 2003/04 e
2004/05, em tres municipios.

77 77C6It7Rr7a7r 55

PM (kg55ha'1)

PR (%)

Garantia
UFUS Impacta

3244
3363

100
104

Referencias bibliograficas
BUENO, L.C.8.; MENDES, A.N.G.; CARVALHO, S.P.
Melhoramento genético de plantas, Editora UFLA,
1999. 280p.
KIHL, R.A.S.; ALMEIDA, L.A.A. O futuro do melhoramento genético como agregador de tecnologia via
semente. In: CONGRESSO DE TECNOLOGIA E
COMPETITIVIDADE DA SOJA NO MERCADO GLOBAL, 1., 2000, Culaba. Anais. Rondonepolis: Fundacao MT, 2000. p.45-47.
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E77. Cultivar A7005 - descrigao, comportamento e indicagao de
cultivo na regiao central do Brasil
VARON, C.A.‘; GODOI, C.R.C. DE‘. ‘Nldera Sementes Ltda. Rodovia GO 174, km. 05, Zona Rural, 75.900000, Rio Verde, GO, claudio.godoi@niderasementes.com.br.

A cultivar A7005 foi selecionada na populaoao
segregante originada do cruzamento entre ST LA

ma esférica achatada, peso médio de cem sementes
de 14 gramas e reagao negativa a peroxidase. Com

Suprema e Carver. O método de seleoéo utilizado

referéncia a reaeéo as doenoas, apresenta resistencia genética a mancha olho-de-ra, ao cancro da haste e a pﬁstula bacteriana e tolerancia ao crestamento
bacteriano e ao mosaico comum da soja, sendo

para a obtenoao da cultivar foi 0 genealogico modificado, sendo obtida a linhagem experimental AGRBR

98-209028. Essa linhagem foi introduzida no Brasil,
em 1998 em Sao Gabriel do Oeste (MS), participan-

moderadamente suscetivel a podridéo vermelha da

do posteriormente de ensaios preliminares de rendimento e de adaptagéo as regi6es produtoras de soja

raiz e ao oidio. E resistente ao acamamento e a
deiscéncia de vagens. Os teores de oleo e proteina
obtidos foram de 25,7% e 38,9%, respectivamen-

da regiao central do Brasil. A cultivar foi avaliada
em ensaios para determinagzao do Valor de Cultivo e

te. O potencial produtivo médio de A7005 nos refe-

Uso (VCU) nos estados de Goias, Mato Grosso, Mato

ridos experimentos conduzidos na Regiéo Central do

Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins, nas safras
de 2000/O1 a 2004/05. Avaliou-se a cultivar em 54
ambientes representativos das regi6es Centro Norte

pode se observar o rendimento de graos da cultivar

de MS, Centro Norte, Oeste e Sul de MT, Sudoeste
e Leste de G0, Triangulo e Noroeste de MG e Centro Norte de TO. A cultivar A7005 possue ciclo precoce de maturaoao. Nos ambientes avaliados, a cultivar apresentou florescimento entre 38 e 53 dias,
ciclo total variando entre 99 a 138 dias, altura de
plantas entre 45 e 80 cm, altura de inseroéo da primeira vagem entre 11 e 16 cm (Tabela 1).

Tabela

1. Amplitude de variagéo para
florescimento, maturagéo, altura de
plantas e de insergéo de 1“ vagem da
cultivar A7005 avaliados nas safras
de 2000/01 a 2004/O5 na Regiéo
Central do l3_rasil.
_ _ _ if

Caracter

GO

Florescimento

(9ia$.L

Mquragao

(d"=!§.l

Altura de

MT

MS

3“"‘?..“l’§"2
108-122 99-116

__ _

TO

40-50 45-53 38-40

.

114-138 104-128 110-115

P'?".*= _(<='11>___ 0911?. _*__’.6“6€_’ ._ 50-70

Altura Ins. 1°
vagem(cm)

MG

60-80 45-60

13-16 11-15 11-13 11-16 11-13

Essa cultivar possue habito de crescimento determinado, pubescéncia marrom, vagem marrom clara, flor e hipocétilo roxos e hilo marrom. A semente
da A7005 é amarela, com brilho intermediario, for-

Brasil foi de 3.347 kg.ha" (Tabela 2). Nessa tabela,

Tabela 2. Produtividade média de graos da
cultivar A7005, avaliada em 54

ambientes, na Regiao Central do
Brasil, nas safras de 2000/01 a
2004/05.
Cultivar
A7005
T11

Produtividade de graos (kg.ha'1)
G0 MT MS MG TO BR %
3486 3366 3080 3441 3005 3347 0
3153 2945 2838 3032 2586 3006 -10

T21
3244 3044 2815 3034 2400 3054 -8,8
1' Testemunhas nas safras 2000/01 e 2001/02 foram
Suprema e Conquista. Na safra 2002/O3 e 2003/04, foram
A7002, Conquista e Emgopa 316 em algumas Iocalidades.
Em 2004/O5 foram Emgopa 316 e Conquista.

A7005 em comparaoéo ao rendimento médio das
testemunhas utilizadas nos experimentos em G0,
MT, MS, MG e TO.
Para tanto, recomenda-se que essa cultivar seja
cultivada em solos de média a alta fertilidade, com a
populagao entre 250 e 300 mil plantas por hectare,
em espaeamentos entre 45 e 50 cm. A época de
semeadura mais indicada para A7005 compreende
o periodo entre quinze de outubro e quinze de novembro. As regi6es de adaptagzao que se encontra
indicado o cultivo de A7005 sao: GO (Leste, Sudoeste), MT (Centro Norte, Oeste, Sul), MS (Centro
Norte e Sul), MG (Triangulo e Noroeste) e TO (Cen-

tro Norte).
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F01. Avaliacao de estirpes ou combinacﬁes de estirpes de
Bradyrhizobium japonicum e B. elkanii para a soja
CAMPO, R.J.; HUNGRIA, M.; OLIVEIRA, M.C.N.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, rjcampo@cnpso.embrapa.br

talados. Apos a obtencao dos rendimentos, amosda populacao da bactéria inoculada a semente, fa- tras de graos de soja foram mofdas para determinavorecendo a competicao com a naturalizada no solo. cao dos teores de N nos graos. 0 trabalho foi repetilsso proporciona melhor nodulacao priméria da co- do por varios anos em solos com populacao
roa do sistema radicular da soja favorecendo a efici- estabelecida, sendo quatro anos em Londrina, PR,
éncia da fixacao biologica do nitrogénio (FBN) do ar safras 2000/01 a 2003/04, trés anos em Ponta Grosdo solo e o rendimento da soja. A maior populacao sa, PR, safras 2000/01 a 2002/03 e em solos sem
de células na semente pode ser conseguida pela populacao estabelecida de Bradyrhizobium de Jaciara
inoculacao com estirpes mais eficientes e competi- e Lucas do Rio Verde, MT, safra 2001/O2 e dois
tivas ou, pelo uso de inoculante de melhor qualidade anos em Taciba, SP, safras 2002/03 e 2003/04.
A analise conjunta dos resultados foi dividida
e uso de técnicas de inoculacao que garantam maiem
duas,
solos com populaoao estabelecida e soores populacao e sobrevivéncia das células na semente. A recomendacao de estirpes para os los sem populacao estabelecida. Os resultados para
inoculantes de soja consiste em utilizar duas das os solos com populacao estabelecida de Londrina e
quatro estirpes atualmente recomendadas: SEMIA Ponta Grossa (Tabela 1) dos parémetros avaliados
587, SEMIA 5019, SEMIA 5079 e SEMIA 5080. mostram que, dentre os tratamentos inoculados com
Sabe-se que, aumentando 0 numero de células de estirpes individuais, a estirpe SEMIA 587 apresenuma estirpe na semente aumenta-se a competicao tou melhores resultados, que as demais estirpes,
com a naturalizada, favorecendo a nodulacao pri- sendo inclusive superior as combinacﬁes de estirmaria com a bactéria introduzida. Presume-se, en- pes em que ela participa como SEMIA 587 + SEMIA
tao, que o uso de uma (mica estirpe nos inoculantes, 5019 e SEMIA 587 + SEMIA 5080. lsso demonsao invés de duas, aumentaré a eficiéncia do proces- tra que os inoculantes para soja podem ser feitos
so de FBN e 0 rendimento da soja. Assim, 0 objetivo com apenas uma estirpe. Nos solos sem populacao
deste estudo é avaliar e selecionar, dentre os pares estabelecida (Tabela 2), os resultados dos
recomendados, as estirpe(s) mais eficiente(s) na FBN. parametros avaliados mostram que a SEMIA 587
O estudo consistiu em comparar as quatro reco- foi também superior as demais estirpes testadas
mendadas de modo isolado, em comparacao com as individualmente e as diversas combinacﬁes de escombinac_:6es SEMIA 587 + SEMIA 5019, SEMIA tirpes. Alguns dos experimentos foram afetados por
5079 + SEMIA 5080, SEMIA 587 + SEMIA 5080 problemas de veranico e excesso de chuva na coe os tratamentos testemunhas sem inoculacao e lheita afetando os resultados de N nos graos e renaplicacao de 200 kg de N/ha. Os experimentos para dimento de graos.
atender esses objetivos foram realizados em condiOs resultados nao afetados por veranico ou exc6es de campo, em blocos ao acaso com seis repe- cesso de chuva mostram claramente que a estirpe
ticoes e os parametros avaliados para comparar os SEMIA 587 superou as demais individualmente ou
diferentes tratamentos foram numero e massa de as combinacﬁes testadas, indicando a possibilidade
nédulos secos, teores de N e N total nos graos e dela passar a ser indicada sozinha para compor os
rendimento de graos. Todas as técnicas de cultivo inoculantes para soja. Entretanto, esses mesmos
da soja como época de semeadura, populacao de estudos foram realizados em outros locais por ouplantas, cultivares escolhldas, controle de plantas tras instituicﬁes de pesquisa e cujos resultados, para
daninhas e insetos seguiram rigorosamente as reco- outros locais, deverao ser analisados em conjunto
mendacﬁes técnicas para a cultura da soja para as para possivel alteracao na recomendacao atual de
referidas safras em que os experimentos foram ins- estirpes de Bradyrhizobium para a cultura da soja.
A reinoculacao da soja proporciona o aumento
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TABELA 1 . Efeito da reinoculacao da soja com estripes de Bradyrhizobium na nodulacao,

N nos graos, N total nos graos e rendimentos de graos. Experimentos conduzidos em solos com populacao estabelecida de Bradyrhizobium em Londrina e
Ponta Grossa, PR, safras 2000/01 a 2003/04. Médias de sete experimentos.
Embrapa Soja, 2005.
Tratamentos

10

1- Test. sem lnoculacao
2- 200 kg N/ha‘
3- Semia 587
4- Semia 5019
5- Semia 5079
6- Semia 5080
7- Semia 587 + 5019
8- Semia 5079 + 5080
9- Semia 587 + 5080

7 CV(%)

"0

*7,

NN2

MSN

Pl

l_Vlg.pl'1

13,2c
8,5d

26,9a

14,8ab
14,7ab
14,9ab

10, 1 b
29,2a
30,1a
29,8a
30,8a

15,2a
13,8abc
13,6bc

30,2a
28,4a
26,9a

8,3

11,1

14,4abc

N graos

N graos
kg.ha"

Rend“.
kg.ha" _

59,7d
59,9d
61 ,2a
60,4bcd
60,9ab
61 ,2a
60,7abc

179b
183ab
189a
182ab
185ab
180b
187ab

60,1cd
60,2bcd

183ab
180b

3016
3071
3094
3016
3044
2955
3081
3062
3004

__m.
99

0

-1

1,6"

03,4

3,5118 i

' N aplicado sendo como uréia, 50% no plantio e 50% 35 dias apos a emergencia;
2 médias seguidas de mesma Ietra, na coluna, indicam que os tratamentos nao diferem entre si ao nlvel de 5% de
probabilidade pelo teste de Duncan;

3 rendimentos corrigidos para 13% de umidade.

TABELA 2. Efeito da inoculacao da soja com estripes de Bradyrhizobium na nodulacao, N
nos graos, N total nos graos e rendimentos de graos. Experimentos conduzidos em solos sem populacao estabelecida de Bradyrhizobium de Lucas de rio

Verde, Jaciara, MT e Taciba, SP, duas safras. Médias de quatro experimentos.
Embrapa Soja, 2005.
Tratamentos
__
1- Test. sem lnoculacao
2- 200 kg N/ha‘
3- Semia 587
4- Semia 5019
5- Semia 5079
6- Semia 5080
7- Semia 587 + 5019
8- Semia 5079 + 5080
9- Semia 587 + 5080
CV(%)

mg.g"

N graos
kg.ha"

Rend 3
kg.ha"

60,6d
61 ,6bcd
61 ,9ab
61 ,4bcd
62,7a
61 ,8ab
61 ,6bcd
61 ,7abc
60,7cd

125
127
130
127
125
131
123
132
126

2061
2101
2123
2093
2016
2143
2011
2133
2088

1.3

8 I Ons

7,4ns

NN2
Pl

|V|$N

N graos

Mg.pl"

6,3d
5,1d
23,9a

38,2d
26,2d
100,8a

22,1a

95,0a

16,00
14,00
19,0b
14,30

54,20
66,90
81 ,3b
60,90

21 ,4ab

90,8ab

135
I

156
I

1 N aplicado como uréia, 50% no plantio e 50% 35 dias apos a emergéncia;
2 médias seguidas de mesma Ietra, na coluna, indicam que os tratamentos nao diferem entre si ao nivel de 5% de
probabilidade pelo teste de Duncan;
3 rendimentos corrigidos para 13% de umidade.
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F02. Doses e métodos de aplicacao de molibdenio em soja
CAMPO, R.J.; HUNGRIA, M.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
rjcamp0@cnpso.embrapa.br

A principal e a mais barata fonte de N para a
soja é a fixacao biolégica do N atmosférico (FBN),
através da simbiose entre a soja e a bactéria denominada Bradyrhizobium. A eficiéncia da FBN depende de uma série de fatores inerentes ao ambiente
onde a simbiose ocorre, a planta e a bactéria. Em
ultima instancia, esses fatores vao influenciar a atividade da nitrogenase, enzima responsavel pela quebra da triplice ligacao do N2, transformando-o em
duas moléculas de NH3. O molibdénio (Mo) participa
da formaoao das molibdo-enzimas, proteinas responsaveis pela transferéncia de elétrons (cofatores) das
reac6es de formacao das enzimas nitrogenase,

repetic6es e, em algumas situacﬁes, em parcelas
subdividias. Todas as técnicas de cultivo da soja
como época de semeadura, populacao de plantas,
cultivares escolhidos, controle de plantas daninhas
e insetos seguiram rigorosamente as recomendacées
técnicas para a cultura da soja, para as referidas
safras em que os experimentos foram instalados.
Apos a obtencao dos rendimentos, amostras de graos
foram moidas para determinacao dos teores de N.

redutase de nitrato e redutase do sulfato. Ou seja,
além da lmportancia do Mo na FBN, ele ainda atua

Sementes de soja, cultivares BR 16 e BR 37,
enriquecidas com Mo, nas safras 1996/97 até 1998/
99 e apresentando distlntos teores de Mo, foram
cultivadas em Londrina, PR, nas safras 1997/98,
1998/99 e 1999/00, com aplicac6es complementares de 10 e 20 g/ha de Mo aplicado na semente
como molibdato de sodio. Como exemplo dos resultados obtidos, a Tabela 1 mostra resultados para a
cv BR 16 onde, na safra 1997/98, a utilizacao de
semente mais rica em Mo (7,6 /Jg/g), em relacao a
semente mais pobre (0,0 ,ug/g), resultou em aumentos no rendimento de 22,1 %, sem complementacao
adicional de Mo, e de 31 ,6%, com a complementaoao
de 20 g de Mo. Na safra seguinte, 1998/99, os

na formacao das enzimas nitrato redutase e sulfato
redutase, fundamentais para os processos de
metabolizacao e absorcao do N e do S, pela soja.
Devido a eficiéncia, a economia e a facilidade
de aplicacao, esse micronutriente foi, inicialmente,
recomendado para a cultura da soja para aplicacao
via semente. Entretanto, diversos trabalhos tém demonstrado que o contato direto do inoculante com
os sais que contém Mo reduz a sobrevivéncia da
bactéria na semente, a nodulacao e a FBN (Albino &
Campo, 2001). A resposta da soja a aplicacao de
M0 depende de varios fatores, entre eles da quantidade desse micronutriente estocado na semente.
Harris et al. (1965), trabalhando com semente oriunda de varias regi6es dos Estados Unidos, perceberam que aquela vinda do Texas nao respondia a aplicacao de Mo porque os solos do Texas sao ricos em
Mo. Os graos do Texas chegam a possuir 22,4 ppm
de Mo, teor suficiente para suprir a deficiéncia. Os
solos brasileiros apresentam estoques limitados de
Mo, como conseqiiéncia a soja brasileira depende,
fundamentalmente, da complementacao do suprimento de M0 para maximizar a eficiéncia da FBN e a
obtencao de altos rendimentos com altos teores de
proteina. Nesse contexto, estudos foram desenvolvidos para avaliar 0 melhor método, a dose e a época de se aplicar Mo e seus efeitos sobre a eficiéncia
da FBN nos rendimentos da soja.
Diversos experimentos foram conduzidos em
varios anos, envolvendo comparacﬁes entre cultivares de soja com distintos teores de Mo e aplicacﬁes
complementares de Mo, via semente e foliar em diversas épocas de aplicacao. Todos os experimentos

foram instalados em blocos ao acaso com quatro

Resukados

TABELA 1. Efeito de semente de soja, cv BR 16,

enriquecida em Mo no rendimento de
graos de soja. Ensaios conduzidos em
solo LRd de Londrina, PR, nas safras

97/98, 98/99, 99/00. Embrapa Soja.
2005.

Semente‘
Safra 1997/98

P (0,0 ,ug/gl
R (7,6 /Jg/9)
Safra 1998/99

P (O,73 ,ug /g)

M0iﬂ
adicionado (g/ha)

_ 0

10

20

- - . - --..-¢-¢.-..-¢.- - .

2766
3378

3075
3508

3020
3641

- - » - | . . . .. ...¢.-- - - - - -

R (13,3 /.19 /g)

2314
3602

2645
3892

2793
3823

Safra 1999/00
P (2,4 ,ug /g)
R (31,6 /Jg /g)

2398
2750

2684
2701

2649
2753

' P, pobre e R rica.
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resultados obtidos foram ainda superiores. Aumentos de 55,7%, quando se utilizou semente com 13,3

de aplicacao. Verificou-se que os ganhos de rendimento com o uso de semente enriquecida sao maiores do que com a semente pobre. Considerando a
média dos diferentes tratamentos, a soja proveniente de semente enriquecida em Mo apresentou rendimentos médios superiores em 8,7% e 9,7%, independente da suplementacao com Mo, respectivamente para as cultivares BR 37 e EMBRAPA 48 (Tabela
2). Analises complementares dos diversos experimentos mostraram que graos de soja provenientes
de semente rica em Mo apresentaram maiores pesos de 100 sementes, teores de N nos graos, kg de
N/ha, e maiores teores de proteina (3,2 % para a cv
BR 37 e 2,7% para a cv EMBRAPA 48), demonstrando, assim, que o uso de semente enriquecida
em Mo favorece a FBN. Em outros estudos desenvolvidos para determinar a época de fazer a
complementacao com Mo, os resultados mostram
que, ao se utilizar semente enriquecida com Mo a
suplementacao com Mo pode ser feita até 0 inicio
da floracao.

/.19/g de Mo, em relacao a semente com 0,73 ,ug/g
de Mo e de 68,2%, quando uma complementacao
de 10 g de Mo foi aplicada. Na safra 1999/00, os
resultados pela utilizacao de semente enriquecida
em Mo foram menos expressivos, devido a ocorréncia de veranico no enchimento de graos mas, ainda
assim, os resultados mostram aumentos de rendimento de 14,7% quando se compara a semente com
teores de 2,4 e 31,6 pg/g de l\/lo, sem
complementacao de Mo foliar. Devido ao veranico,
nao se observaram efeitos positivos das aplicacées
complementares de Mo para a semente enriquecida
com Mo. Os resultados obtidos com a cultivar BR
37 foram similares aos da BR 16.
Em outros experimentos, as cultivares de soja
BR 16, BR 37, EMBRAPA 48 e BRS 133,
enriquecidas ou nao com Mo, foram avaliadas com
aplicacao complementar de Mo aplicados via semente
(20 g/Mo.ha) e foliar (10 e 20 g/Mo/ha), Todas as
cultivares avaliadas apresentaram resultados semelhantes (exemplo Tabela 2). Os resultados de rendimento de graos, para os diferentes cultivares, mos- Consideragoes finais
tram que soja proveniente de semente pobre em Mo
e de semente enriquecidas em Mo responderam a 1. Semente enriquecida com Mo produz maior rencomplementacﬁes de Mo, via foliar (10 e 20 g/ha) e
dimentos com maior teor de proteina;
semente (20 g/ha) (Tabela2). Mas de modo geral, a 2. Semente enriquecida ou nao com Mo respondem
aplicacao de 10 g de Mo via foliar foi igual ou supeas aplicac_:6es complementares de Mo;
rior a aplicacao de 20g de Mo, independente do modo 3. Aplica<;6es complementares de Mo via foliar foram mais eficazes do que via semente;
4. Independente dos teores de Mo nas
sementes, raramente houve resposTABELA 2. Efeito do uso de semente ricas em Mo e de aplita
a aplicacao complementar de 20
cacﬁes complementares de Mo, no rendimento de
g
de
Mo/ha em relacao a aplicacao
graos de soja, cultivares BR 37 e Embrapa 48.
de 10 g Mo/ha.
Londrina, Embrapa Soja, 2005.
Al'.M
pic
0

Test.
20g sem.

10g foliar
20g foliar

Media

CV (%)

__ _

P

BR 37

3096 Bb*
3416 Bab
3607Aa
3550 Aa
3417 B

Embrapa 48

R

3574
3632
3836
3825

P

Aa
Aa
Aa
Aa

3717A
7,1

2521
3028
2854
3028

Referéncias bibliograficas

R

Bb*
Aa
Aab
Aa

2858 B

3174
3088
3139
3143

Aa
Aa
Aa
Aa

3136 A
8,8

0

1 Sementes de soja BR 37 com 0,1 pg Mo/g semente (P) e com 33 pg Mo/g semente (R);
2 Sementes de soja Embrapa 48 com 0,1pg Mo/g semente (P) e com 26 pg Mo/g
semente (R).
3 Médias seguidas de mesma Ietra maiuscula, na linha, diferem entre si ao nlvel
de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan;
4 Médias seguidas de mesma Ietra minuscula, na coluna, diferem entre si ao nivel
de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan.
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F03. Efeito da aplicacao de molibdénio e cobalto
na produtividade da soja
BROCH, D.L.; RANNO, S.K.. Fundacao MS, Cx. Postal 105, CEP 79150-000, Maracaju, MS,
fms.ms@terra.com.br

O molibdénio (Mo) tem efeitos importantes na
nutricao mineral e, conseqtientemente, na produtividade da soja. Sua principal atuacao esta no processo de fixacao simbiotica do nitrogénio. O Mo
participa ativamente como cofator integrante nas
enzimas nitrogenase, redutase do nitrato e oxidase
do sulfato e, além disso, esta intensamente relacionado com o transporte de elétrons durante as rea<;6es bioquimicas. A falta de Mo ocasiona menor
sintese da enzima nitrogenase, com reducao da fixacao biologica do nitrogénio (N2) e em conseqiJén-

cia, reducao na produtividade da soja. A deficiéncia
de Mo na soja pode ser percebida na coloracao amarelada palida das folhas mais velhas, semelhante a
deficiencia de nitrogénio. A soja requer pequenas

quantidades de molibdenio. Geralmente, a aplicacao
ao redor de 20 g.ha" de Mo junto com as sementes, ou via foliar no estadio V4, sao suficientes para
o bom estabelecimento do processo de fixacao biolégica do nitrogénio e obtencao de alta produtividade de soja.
Jé 0 Cobalto (Co) participa da composicao da

vitamina B12 e da coenzima cobamida, sendo um
elemento essencial aos microorganismos fixadores
de N2. A cobamida funciona como ativadora de
enzimas importantes que catalizam rea<;6es bioquimicas em bactérias fixadoras de N2, dentre as quais
o Bradyrhizobiumjaponicum e seus bacteroides presentes nos nédulos da soja. A necessidade de Co
para a soja é muito pequena, bem menor que do que
a necessidade de Mo. Nos casos de deficiencia deste nutriente, a aplicacao ao redor de 2,5 g.ha“ de
Co junto com as sementes de soja ou via foliar no
estadio V4, sao suficientes para garantir boa produtividade.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito da aplicacao de molibdenio
e cobalto via sementes na produtividade da soja,
além de comparar diferentes formulac6es comerciais quanto a sua eficiéncia agronémica no forneci-

mento de Mo e Co.
O experimento foi instalado e conduzido na
Unidade Demonstrativa e Experimental "Gleba Pioneiro", no municipio de Maracaju / MS, em um

Latossolo Vermelho Distroférrico textura argilosa
durante a safra O4/05. O experimento constltuiu-se
de onze (11) tratamentos dispostos no delineamento experimental blocos ao acaso com quatro (4) re-

peticoes. A area total de cada parcela ou unidade
experimental foi de 35 m2 (2,5 m x 14,0 m). O experimento é constituido de uma testemunha, sem
aplicacao de Mo e Co e, os demais tratamentos constituem-se de diferentes produtos comerciais, contendo especialmente Mo e Co, na dosagem recomendada pelo fabricante.
A semeadura da soja foi realizada em 22/11/04
em sistema plantio direto sobre resteva de aveia branca FMS 1. A var. utilizada foi a BRS 133 cujas sementes apresentavam um teor de Mo de 1,99 mg.dm'3,
e foram tratadas com Derosal Plus na dose de 100
ml.50 kg de sementes" e inoculadas com 2 Doses
de inoculante turfoso Biagro 10 em todos os tratamentos. Com excecao do tratamento 1, que é 0
tratamento testemunha e por isso nao recebeu Mo e
Co, todos os demais receberam Mo e Co via sementes fornecidos por diferentes produtos comercias.
Realizou-se o controle de plantas invasoras, insetos
e doencas de tal modo que estes fatores nao comprometessem o potencial produtivo da soja. No
pleno florescimento, estadio fenologico R2, realizouse a coleta de amostras de folha para analise foliar
coletando-se a 1° folha (trifolio) madura a partir do
apice da planta, sem o peciolo. Em 16/03/05 colheu-se o experimento, sendo que a unidade de observacao foi de 5,4 m2, resultante da colheita de
trés (3) linhas, espacadas 0,45 m entre si, de quatro (4) metros de comprimento.
O dados foram submetidos a analise da variancia
e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo
teste de Duncan ao nivel de 5% de significancia
utilizando-se o programa estatistico SANEST.
Na tabela 1 estao apresentados os tratamentos com as respectivas produtividades e teores
foliares de N, P e K. Cabe salientar que a produtividade foi afetada pela forte estiagem e altas temperaturas ocorridas nos meses de fevereiro e marco.
Analisando-se os dados percebemos que a produtividade da soja nos tratamentos com a utilizacao de
Mo e Co via semente foi estatisticamente superior
a produtividade do tratamento Testemunha, o qual
nao recebeu Mo e Co via semente. A aplicacao de
Mo e Co, independente do produto comercial utilizado, foi responsavel por uma produtividade média
de 31,7 sc ha", superando em 7,5 so ha" a produtividade da Testemunha, onde a produtividade foi
de 24,2 sc ha“. Esta alta resposta a aplicacao de
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TABELA 1. Produtividade da soja (sc ha“) e teor foliar de N, P e K (%) em resposta ao fornecimento
de Mo e Co via sementes por diferentes produtos comerciais. Maracaju/MS. FUNDACAO
MS, 2005.
Tratamento

_
Nome comercial

Dose

_ _
Produtividade

ml.50 kg sementes” .... ..sc ha"
Testemunha
Bionex SF
Cofermol Plus
Co-Mo

300
90
120
120
75
100
75
11 5

CoMo| HC
Néctar

_\_\

'-"@CQa)\|@U'|->CON7—‘

Power Seed
Quimifol Co-Mo Plus 250
Solutech CoMo SPEED
Trifol CoMo
Ubyfol CoMo 10

115
130

24,2b
31,8a
33,0 a

32,2 a
29,3 a
32,9 a
30,7 a
31,3 a
32,2a
31 , 9 a
31,6 a

Teor foliar
if
——i—-—-—-R

N

B*K

........... .. % ............ ..
4,22
0,31
2,00
5,18
0,29
2,20
5,46
2,07
0,29
0,28
5,17
2,12
2,30
5,24
0,30
5,22
2,12
0,31
5,28
0,30
2,20
5,13
0,29
2,27
2,22
5,77
0,33
5 , 34
0 , 32
2 , 40
_ _5,03 7 0,28
2,10

1 Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade. CV: 8,21%.

Mo e Co encontrada neste experimento deve-se principalmente a dois fatores: a utilizacao de sementes
com baixo teor de molibdénio (1 ,99 mg.dm'3) e ins-

talacao do experimento num solo com pH |evemente acido, condicao na qual a disponibilidade de Mo
na solucao do solo é menor.

aplicaoao desta tecnologia apresentou um teor de
nitrogénio foliar de 4,22%. lsto significa que a
tecnologia do uso de Mo e Co neste trabalho aumentou o teor de nitrogénio foliar na cultura da soja
em 1,08 pontos percentuais ou em 25,1 % em relacao ao tratamento testemunha. Ouanto ao teor foliar

No entanto, nao houve diferencas estatisticas
quando se compara a produtividade dos tratamen-

de fosforo nao se percebe diferencas entre a utiliza-

tos de n° 2 a 11, os quais receberam Mo e Co de

percebe-se que a utilizacao de Mo e Co proporcio-

diferentes produtos comerciais. lsso demonstra que
as diferentes formulacﬁes comerciais testadas foram igualmente eficientes no fornecimento de Mo e
Co para a cultura da soja na safra 04/05.
Observando-se os teores foliares de nitrogénio,
ainda na tabela 1, percebe-se a lmportancia do Mo e
Co na fixacao biologica do nitrogénio e, conseqUentemente, na nutricao da soja com nitrogénio. O uso
de Mo e Co na cultura da soja, independente da
formulacao utilizada e do modo de aplicacao via semente ou via foliar, proporcionou um teor foliar médio
de nitrogénio de 5,28% enquanto o tratamento sem

nou um teor médio de 2,2%, aumentando o teor de
potassio em 0,2 pontos percentuais ou em 10% em
relacao ao tratamento testemunha sem aplicacao de
Mo e Co.
Os dados obtidos neste trabalho demonstram
que a utilizacao de Mo e Co é uma tecnologia que
proporciona bons incrementos na produtividade da
soja e no teor foliar de nitrogénio. Além disso, foi
possivel observar que as diferentes formula<;6es comerciais testadas foram igualmente eficientes no
fornecimento de Mo e Co para a cultura da soja na
safra O4/05.

cao ou nao de Mo e Co. Ja no caso do potassio
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F04. Efeito da época e do modo de aplicacao do fertilizante
sobre a produtividade da soja em sistema plantio direto em solo
com bom teor de fésforo
BROCH, D.L.‘; CHUEIRI, W.A.2. ‘FUNDACAO MS, Cx. Postal 105, CEP 79150-000, Maracaju, MS,
fms.ms@terra.com.br; 2Assessoria Agronomica da Bunge Fertilizantes - Manah.
A aplicacao do fertilizante no sulco abaixo da
semente durante a semeadura é uma pratica rotineira. Trata-se na verdade de duas praticas na mesma
operacao — semeadura e adubacao. Essa estratégia
tornou-se tradicional, primeiramente devido ao sentido do crescimento das raizes (geotropismo positivo), localizando o fertilizante na sua trajetoria de
crescimento. Fazer as duas pratlcas na mesma operacao também é uma questao de racionalizacao de
tempo e energia. Ainda, em solos de baixa fertilidade tal estratégia se justifica devido a necessidade
do aumento da disponibilidade de nutrientes na regiao onde se iniciara o desenvolvimento das raizes
das plantas. O fertilizante nao devera estar tao proximo das sementes, evitando danos a elas pelos produtos da sua reacao, e tampouco longe a ponto de
comprometer a nutricao e 0 desenvolvimento inicial
das plantas.
Porém se a aplicacao do fertilizante de manutencao a lanco tiver a mesma eficiéncia agronémica

do que a aplicacao do fertilizante no sulco de semeadura, a primeira alternativa apresenta varias vantagens, entre elas: 1 — aumento no rendimento
operacional na semeadura; 2 — melhoria do estande
de plantas devido aos cuidados apenas com a distribuicao das sementes, podendo faze-la com maior
critério; 3 — reducao do risco de danos as sementes

e organismos benéficos, pela nao exposicao a produtos da reacao dos fertilizantes (acidos e sais); 4 —

a operacao apenas com semente demanda tratores
com menor poténcia, que custam menos (menor
custotfixo) e consomem menos combustfvel; 5 —
reducao no tempo de estocagem do fertilizante na
propriedade, liberando espaco em galp6es; 6 — mai-

or chance de semeadura dentro da época recomendada.

O experimento teve por objetivo avaliar 0 efeito
da época e do modo de aplicacao do fertilizante sobre a produtividade da soja em sistema plantio direto em solo com bom teor de fosforo.
O experimento foi instalado e conduzido na
Unidade Demonstrativa e Experimental — Aeroporto, no municipio de Maracaju, MS, em um Latossolo
Vermelho Distrofico textura argilosa, sob plantio
direto desde 1991, e teve duracao de 7 anos agricolas consecutivos (safras 1997/98 a 2003/04).
O solo do experimento apresenta textura argilosa

(522 g.kg" de argila), com as seguintes caracteristicas quimicas da camada 0 - 20 cm: pH (CaCl2 0,01
M.L"‘) = 4,7; M.O. = 35 g.dm'3; P (Mehlich-1) =
9,1 mg.dm'“; K, Ca, Mg, CTC = 0,27; 6,5; 1,2 e
11,4 cmolc.dm'3, respectivamente e V = 68%.
Os tratamentos utilizados foram: Tratamento 1
(T1) — Adubacao a lanco em pré-semeadura no més
de setembro, Tratamento 2 (T2) — Adubacao incorporada ao solo em pré-semeadura, em linhas espacadas de 0,45 cm, no més de setembro, Tratamento 3 (T3) — Adubacao no sulco de semeadura, no
ato desta e Tratamento 4' (T4) Testemunha (sem
adubo). Nos tratamentos em que foi aplicado adubo
(T1, T2 e T3), utilizou-se anualmente 530 kg.ha"
de Fosmag 530 M6 (00-16-16; Ca:10,0%;
Mg:2,5%; S:7,0%; Zn:0,75%; B:0,2%; Cu:0,25%
e Mn:O,30%), 0 que corresponde as seguintes doses de nutrientes em kg.ha": N:0,0;" P205:85;
K2O:85; Ca:53; Mg:13,2; S:37,1; Zn:3,9;*‘B:1,0;
Cu:1,3 e Mn:1,6, todos os anos.
0 delineamento experimental adotado foi o de
blocos ao acaso com quatro repetic6es. As parcelas
experimentais apresentaram 4,5 m de largura x 10
m de comprimento, utilizando-se 10 linhas de soja
em cada parcela.
A cultura da soja foi conduzida seguindo-se as
tecnologias recomendadas como, por exemplo, o
tratamento de sementes com fungicida, uso de
molibdenio e cobalto via semente e a inoculacao.
Além disso, realizou-se um controle eficiente de plantas daninhas, insetos e doencas de final de ciclo no
intuito de isolar fatores e permitir que as diferencas
entre os tratamentos fossem funcao exclusiva dos
modos, épocas e da aplicacao ou nao dos fertilizantes. No inverno, com o objetivo de formacao de palha e incremento no teor de matéria organica cultivou-se aveia branca (FMS 1) sem adubacao.
A avaliacao da produtividade foi realizada através da colheita das 3 linhas centrais de cada parcela
espacadas em 45 cm e com 4 metros de comprimento, desprezando-se as bordaduras, compondo
uma unidade de observacao de 5,4 m2/parcela. Apos
a colheita no campo, os feixes foram trilhados em
maquina elétrica especifica para este fim, e os graos
forma passados em maquina de pré-limpeza para a
retirada das impurezas. Apos esta etapa, realizou-se
a pesagem e a determinacao da umidade. Os resul-
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tados foram expressos em sc.ha"' padronizando-se
o teor de umidade dos graos em 13%.
Os resultados foram submetidos a analise da
variancia e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Duncan ao n|'vel de 5% de
significancia utilizando-se 0 programa estatistico

SANEST.
Nos sete anos agricolas avaliados, a época e o
modo de aplicacao do fertilizante nao afetou significativamente a produtividade da soja, exceto para 0
ultimo ano agricola (2.003/04), onde a produtividade da soja foi limitada por forte estiagem e altas
temperaturas. Nesta safra o tratamento com fertilizante a lanco (T1) apresentou uma produtividade

estatisticamente inferior ao fertilizante aplicado no
sulco de semeadura (T3) e ao fertilizante incorporado em linha na pré-semeadura (T2). Assim, na média dos sete anos agricolas, nao houve diferenoa

estatistica significativa na produtividade da soja em
funcao da época e do modo de aplicacao do fertilizante (tabela 1).
O tratamento testemunha sem adubacao (T4)
apresentou uma produtividade estatisticamente inferior aos tratamentos onde se utilizou fertilizante
(T1, T2 e T3) em todos os anos agricolas com excecao da safra 1997/98 e 1998/99. Observa-se também, que a maior diferenca entre os tratamentos
com e sem fertilizante (média de T1, T2 e T3) x
(média de T4) foi no ano agricola 2.002/03, onde a
aplicacao de adubo proporcionou um acréscimo de
35 sc.ha" ou 106% na produtividade em relacao ao

tratamento sem adubacao (T4). Um aspecto interessante é que na média dos sete anos agricolas, os
tratamentos com aplicacao de fertilizante (média de

T1 , T2 e T3) proporcionaram um incremento médio
na produtividade da soja de 18,1sc.ha" ou 40,4%

em relacao ao tratamento testemunha sem adubacao (T4). Em funcao da condicao de fertilidade inicial da area de realizacao do experimento, 0 solo apre-

sentou reserva de nutrientes (especialmente fésforo
e potassio) apenas para a safra 1997/98, a qual foi
a unica, onde nao houve diferenca significativa entre os tratamentos, ou seja, o tratamento testemunha sem fertilizante (T4) apresentou uma produtividade estatisticamente igual aos tratamentos onde
foi aplicado fertilizante (T1, T2 e T3).

No entanto, com o passar dos anos, a diferenca
na produtividade da soja entre os tratamentos que
receberam fertilizantes e 0 tratamento que nao recebeu tornou-se cada vez maior devido a exportacao dos nutrientes e, a nao reposicao dos mesmos
no tratamento testemunha (T4).
De acordo com os resultados de produtividade
obtidos neste experimento, é possivel inferir que, se
o solo apresentar bons niveis de fertilidade, nao é

obrigatorio utilizar a adubacao de manutencao de
forma tradicional, ou seja, no sulco de semeadura.
Deste modo, surgem outras opc6es para aplicacao
do fertilizante de manutencao na cultura da soja

como, por exemplo, a aplicacao a lanco antes da
semeadura, trazendo grandes vantagens para o
sojicultor, principalmente por reduzir o numero de
funcionarios na época de semeadura e 0 numero de
paradas para abastecer a semeadora aumentando
assim, 0 numero de hectares semeados por dia e a
semeadura de uma maior area dentro da melhor época, contribuindo para o aumento na produtividade e
rentabilidade.

TABELA 1. Produtividade da soja (sc.ha") em resposta a época e ao modo de aplicacao do fertilizante

no sistema plantio direto avaliado em 7 anos agricolas consecutivos em solo com bom
teor de fésforo. FUNDACAO MS, Maracaju (MS), 2.005.
Tratamento1997/98
BR-16
T1
T2
T3
T4

54,6a‘
54,5a
54,0a
54,6a

c.v. (%)

4,7
54,4

Média

3

1998/99
FT-Jatobé

1999/O0
FT-Jatobé

2000/01
BRS133

2001/02
Embr. 48

2002/O3
BRS 206

2003/04

3 Média

CD 202

sc.ha"

62,5a'
57,8ab
60,4ab
55,3 b

63,8a‘
61,4a
60,3a
52,6 b

72,4a‘
74,5a
75,3a
52,8 b

72,3a‘
74,0a
76,0a
43,4 b

66,9a‘
68,2a
69,1a
33,0 b

44,3 b‘

62,4a‘

48,5a

62,7a

47,4a
21,2 c

63,2a
44,7 b

6,6
59,0

3,8
59,6

2,5
68,8

5,6
66,4

4,5
59,3

5,8
40,4

11,8
58,3

‘Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem entre si pelo teste de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade.
Obs: A produtividade do ano agricola 2.003/04 foi afetada por forte estiagem e alta temperatura
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F05. Efeito da época e do modo de aplicacao do fertilizante
sobre a produtividade da soja em sistema plantio direto em solo
com baixo teor de fésforo
BROCH, D.L.‘; CHUEIRI, W.A.2. ‘FUNDACAO MS, Cx. Postal 105, CEP 79150-000, Maracaju, MS,
fms.ms@terra.com.br; 2Assessoria Agronomica da Bunge Fertilizantes - Manah.
A aplicacao do fertilizante no sulco abaixo da
semente durante a semeadura é uma pratica rotineira. Trata-se na verdade de duas praticas na mesma
operacao — semeadura e adubacao. Essa estratégia
tornou-se tradicional devido ao sentido do crescimento das raizes (geotropismo positivo), localizando o fertilizante na sua trajetoria de crescimento.
Fazer as duas pratlcas na mesma operacao também
é uma questao de racionalizacao de tempo e energia. Em solos de baixa fertilidade tal estratégia se
justifica devido a necessidade do aumento da disponibilidade de nutrientes na regiao onde se iniciara o
desenvolvimento das raizes das plantas. Nas areas
que atingiram bons n|'veis de fertilidade, tem-se a
oportunidade de fazer a reposicao dos fertilizantes
aplicando-os de outra forma que nao a tradicional,
tanto no tempo como no espaco. lsto é, aplica-los
antes da semeadura, a lanco na superficie do solo
ou em sulco usando a semeadura abastecida apenas
com 0 fertilizante. Esta segunda opcao é comumente
chamada de "plantar o adubo".
O experimento teve por objetivo avaliar 0 efeito
da época e do modo de aplicacao do fertilizante sobre a produtividade da soja em sistema plantio direto em solo com baixo teor de fosforo.
O experimento foi instalado e conduzido na
Unidade Demonstrativa e Experimental — Princesinha,
no municipio de Maracaju, MS, em um Latossolo
Vermelho Distrofico textura argilosa, durante trés
anos agricolas consecutivos (safras 2001/02, 2002/
03 e 2003/O4). O solo do experimento apresenta
textura argilosa (569 g.kg" de argila), com as seguintes caracteristicas quimicas da camada 0 — 20
cm: pH (CaCl2 0,01 M.L") = 5,6; M.O. = 25 g.dm"3;
P (Mehlich-1) = 5,0 mg.dm‘3; K, Ca, Mg, CTC =
0,26; 4,2; 1,6 e 8,32 cmolc.dm'3, respectivamente
e V = 71%.
O experimento constitui-se de uma Testemunha, sem a aplicacao de fertilizantes, e os demais
tratamentos correspondem a aplicacao de 400 kg
ha" da Formula 04-23-23 + Ca:4,5%; S:2,5%;

Zn:0,3%; B:0,2% e Cu:0,15 em diferentes proporc6es a lanco antes da semeadura e no sulco de semeadura (0%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente).

O delineamento experimental adotado foi o de
blocos ao acaso com quatro repeticﬁes. As parcelas

experimentais apresentaram 4,5 m de largura por
12 m de comprimento, totalizando 54 m2, com 10
linhas de soja no espacamento de 45 cm entre as
linhas.

A avaliacao da produtividade foi realizada através da colheita das 3 linhas centrais de cada parcela
espacadas em 45 cm e com 4 metros de comprimento, desprezando-se as bordaduras, compondo
uma unidade de observacao de 5,4 m2/parcela.
Os resultados foram submetidos a analise da
variancia e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Duncan ao nivel de 5% de
significancia utilizando-se o programa estatistico
SANEST.
O modo de aplicacao do fertilizante de manutencao afetou significativamente a produtividade
da soja em dois dos trés anos agricolas avaliados
(tabela 1). No ano agrlcola 2.001/02, houve diferencas significativas entre os modos de aplicacao
de fertilizante sendo que as maiores produtividades obtidas correspondem aos tratamentos onde
se aplicou 50% ou mais de 50% da quantidade do
fertilizante no sulco de semeadura (T2, T3 e T4).
Nesta safra, a aplicacao de 100% do fertilizante a
lanco antes da semeadura (T6) nao diferiu estatisticamente do tratamento testemunha (T1 - sem
fertilizante). Comparando-se as produtividades de
soja dos tratamentos T2 e T6 (100% do fertilizante aplicado no sulco de semeadura x 100% do fertilizante aplicado a lanco) observa-se uma diferenca de 17,4 sc.ha" ou 37,7% a favor da aplicacao
no sulco. Esta diferenca expressiva encontrada entre os referidos tratamentos demonstra a menor
eficiéncia da adubacao a lanco em solos com baixo
teor de fosforo, associado a época de semeadura
tardia e, principalmente devido a ocorréncia de uma
estiagem no més de janeiro, a qual prejudicou 0
desenvolvimento vegetativo da soja e dificultou a
absorcao dos nutrientes aplicados a lanco, em funcao do baixo conteudo de agua no solo da camada
superficial.
Em relacao aos dados de produtividade obtidos
no ano agricola 2.003/04 percebe-se que houve diferencas significativas entre os modos de aplicacao
do fertilizante e destes em relacao ao tratamento
sem aplicacao de fertilizante (T1), como pode ser
observado na tabela 1. Percebe-se também que os
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TABELA 1. Produtividade da soja (sc.ha") obtida em trés nos agricolas consecutivos, em resposta ao modo de aplicacao do fertilizante em sistema plantio direto em solo com baixo teor de fosforo. Maracaju/MS. FUNDACAO
MS, 2.005.
Trat

Descricao
.

T2
T3
T4
T5

T6
T1
C.V.(%)

A lanco

Sulco

0% 100%
25% 75%
50% 50%
75% 25%
100%
0%
-

2.001/02 0 5 20.002/03
Embrapa 48
Embrapa 48

61,0a‘
61,4a

2.003/O4
BRS 133

Média
(sc.ha")

60,5a‘
59,2a
57,8a
54,8ab
50,5 b
38,4 c
6,2

63,631
60,0a
57,4ab
51,3 bc
46,2 cd
40,3
d

57,3a
57,1 a
55,4a
42,9 b

56,9a1
56,1ab
58,7a
56,0ab
49,8 b
32,0 c

8,9

7,2

8,2

1 Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem entre si pelo tese de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade;

tratamentos com aplicacao de 25% a 100% do fertilizante no sulco (T2, T3, T4 e T5) nao diferiram
significativamente entre si. O tratamento 6, o qual
se constituiu da aplicacao de 100% do fertilizante a
lanco apresentou produtividade significativamente
inferior aos tratamentos que receberam pelo menos
25% do fertilizante no sulco de semeadura e mostrou-se superior apenas em relacao a Testemunha
(T6 - sem fertilizante).
Estes dados reforcam a necessidade de conducao deste tipo de experimento durante um periodo
de no minimo trés anos consecutivos no mesmo local, com os mesmos tratamentos e assim verificar a
eficacia da tecnologia na média dos trés anos.
Na média dos trés anos agricolas avaliados no
experimento, o modo de aplicacao do fertilizante de
manutencao afetou significativamente a produtividade da soja (tabela 1). Esta diferenca ocorreu entre
os tratamentos que receberam mais de 25% do fertilizante no sulco de semeadura (T2, T3, T4 e T5) e
o tratamento que recebeu 100% do fertilizante a
lanco (T6). Embora nao houve diferencas significativas dos tratamentos T2, T3, T4 e T5 entre si, houve uma tendéncia de aumento na produtividade média
da soja com a aplicacao de doses maiores de fertilizante no sulco de semeadura, e reducao das doses
a lanco em superficie, 0 que parece estar relacionado ao baixo teor de fosforo no solo. Independente
do modo de aplicacao, o uso de fertilizante aumentou significativamente a produtividade média da soja
para todos os tratamentos, inclusive para o T6. A
variacao na produtividade da soja devido ao uso de
fertilizante de manutencao foi de até 22,1 sc.ha"

ou 57,6%, na média dos trés anos agricolas avaliados (tabela 1).
A diferenoa na produtividade da soja entre 0
tratamento com aplicaoao de 100% do fertilizante a
lanco (T6) e o tratamento sem aplicacao de fertilizante (T1) foi aumentando gradativamente de 5,9
para 12,5 e 17,8 sc.ha"‘ (média de12,1 sc.ha“) nas
safras 2.001/02, 2.002/03 e 2.003/04, respectivamente. lsto demonstra uma tendéncia de diminuicao da produtividade no tratamento sem adubacao
com o passar dos anos, em funcao do esgotamento
da reserva de nutrientes no solo.
Nas condic6es em que foi realizado 0 experimento, pode-se concluir que: 1 — Em solos de média
fertilidade e baixo teor de fosforo, deve-se aplicar

pelo menos 50% do fertilizante de manutencao da
cultura da soja no sulco de semeadura, independente do regime hidrico da regiao; 2 — Em regi6es com
ocorréncia de periodos prolongados de déficit hidrico,
associado a solos com baixo teor de fésforo, devese priorizar a aplicacao do fertilizante de manutencao no sulco de semeadura; 3 — Em regi6es com
ocorréncia de periodos prolongados de déficit hidrico
pode-se usufruir dos beneflcios da aplicacao de fertilizantes de manutencao a lanco somente apos a
correcao da acidez do solo e elevacao dos teores de
nutrientes para a classe de boa fertilidade, além de
um bom manejo do solo com a adocao do sistema
plantio direto; 5 - A nao utilizacao de fertilizante de
manutenoao na cultura da soja, em solo com baixo
teor de fésforo e médio teor de potassio, proporcionou uma acentuada reducao na produtividade da soja
ja a partir do 1° ano de cultivo;

<><><><><>
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F06. Efeito do modo de aplicacao do fertilizante
sobre a produtividade da soja na implantacao do
sistema plantio direto em solo com médio teor de fosforo
BROCH, D.L.‘; CHUEIRI, W.A.2. ‘FUNDACAO MS, Cx. Postal 105, CEP 79150-000, Maracaju, MS,
fms.ms@terra.com.br; 2Assessoria Agronomica da Bunge Fertilizantes - Manah.

A aplicacao do fertilizante no sulco abaixo da
semente durante a semeadura é uma pratica rotineira. Trata-se na verdade de duas praticas na mesma
operacao — semeadura e adubacao. Essa estratégia
tornou-se tradicional devido ao sentido do crescimento das raizes (geotropismo positivo), localizando o fertilizante na sua trajetoria de crescimento.
Fazer as duas praticas na mesma operacao também
é uma questao de racionalizacao de tempo e energia. Em solos de baixa fertilidade tal estratégia se
justifica devido a necessidade do aumento da dispo-

qiiente a ocorréncia de veranicos. No entanto, quando
eles ocorrem é por um curto periodo (8 a 10 dias).
A area onde foi instalado o experimento vinha
de um histérico de no minimo 10 anos de lavoura
sob sistema de plantio convencional. No inverno de
2001 cultivou-se aveia branca cv. FMS 1 (sem adubacao) no intuito de formar palha e incrementar o
teor de matéria organica do solo. O solo do local
onde foi instalado 0 experimento apresenta textura
argilosa (553 g.kg" de argila), com as seguintes
caracteristicas quimicas da camada 0 - 20 cm: pH
(CaC|2 0,01 M.L") = 4,8; M.O. = 41 g.dm'°; P

nibilidade de nutrientes na regiao onde se iniciara o
desenvolvimento das raizes das plantas. No entan- (Mehlich-1) = 6,2 mg.dm'3; K, Ca, Mg, CTC = 0,16;
to, o fertilizante nao devera estar tao proximo das 3,3; 1,0 e 8,96 cmo|c.dm'°, respectivamente e V =
sementes a tal ponto que cause danos a elas pelos 49,8%.
produtos da sua reacao e, tampouco longe a ponto
O experimento foi instalado em sistema de plande comprometer a nutricao e o desenvolvimento ini- tio direto sobre a palhada da aveia. Os tratamentos
cial das plantas. Pesquisas tém apontado que a lo- utilizados foram: Tratamento 1 (T1) - Testemunha
calizacao fertilizante em relacao a semente 5,0 cm (Sem fertilizante); Tratamento 2 (T2) - Adubacao no
abaixo e ao lado tem sido suficientemente segura, sulco de semeadura, no ato da mesma e; Tratamenconsiderando as doses de fertilizantes atualmente to 3 (T3) - Adubacao a lanco em pré-semeadura da
recomendadas pela pesquisa na semeadura.
soja. Nos tratamentos em que foi aplicado fertilizanNas areas que atingiram bons niveis de fertilida- te (T2 e T3) utilizou-se anualmente 500 kg.ha" de
de, tem-se a oportunidade de fazer a reposicao dos Fosmag 530 M6 (00-16-16; Ca:10,0%; Mg:2,5%;
fertilizantes aplicando-os de outra forma que nao a S:7,0%; Zn:0,75%; B:0,2%; Cu:0,25% e
tradicional, tanto no tempo como no espaco. lsto é, Mn:0,30%), o que corresponde as seguintes doses
aplica-lo antes da semeadura, a lanco na superficie de nutrientes em kg.ha": N:0,0; P2O5:80; K2O:80;
do solo ou em sulco (usando a semeadura abastecida Ca:50; Mg:12,5; S:35; Zn:3,75; B:1,0; Cu:1,25
apenas com o fertilizante). Esta segunda opcao é e Mn:1,5, todos os anos.
comumente chamada de "plantar o adubo" .
O delineamento experimental adotado foi 0 de
O experimento teve por objetivo avaliar o efeito blocos ao acaso com quatro repeticﬁes. As parcelas
do modo de aplicacao do fertilizante de manutencao experimentais apresentaram 5,0 m de largura x 12
sobre a produtividade da soja na implantacao do sis- m de comprimento, utilizando-se 10 linhas de soja
tema plantio direto em solos com médio teor de fos- em cada parcela.
foro.
As praticas culturais utilizadas seguiram as
O experimento foi instalado e conduzido na tecnologias recomendadas para a cultura da soja
Unidade Demonstrativa e Experimental — Sindicato como, por exemplo, o tratamento de sementes com
Rural Sao Gabriel do Oeste, no municipio de Sao fungicida, o fornecimento de micronutrientes (Co e
Gabriel do Oeste/MS, em um Latossolo Vermelho Mo) via semente e a inoculacao. Além disso, realiDistroférrico, durante 3 anos agricolas consecuti- zou-se um controle eficaz das plantas daninhas, invos (2001/02, 2002/O3 e 2003/04). O clima desta setos e doencas de final de ciclo no intuito de isolar
regiao do Estado do Mato Grosso do Sul é bem de- fatores e permitir que as diferencas entre os tratafinido, com uma precipitacao média anual em torno mentos fossem funcao exclusiva do modo de aplide 1.600 mm. Durante o ciclo da soja (15 de outubro a 15 de marco) a precipitacao média atinge cerca de 1.350 mm, o que corresponde a 270 mm/més

oacao do fertilizante. No inverno, com 0 objetivo de
formacao de palha e incremento no teor de matéria

ou 9,0 mm/dia. No periodo das aguas nao é fre-

adubacao.

organica cultivou-se aveia branca cv. FMS 1 sem
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A avaliacao da produtividade foi realizada através da colheita das 3 linhas centrais de cada parcela
espaoadas em 45 cm e com 4 metros de comprimento, desprezando-se as bordaduras, compondo
uma unidade do observacao de 5,4 m2/parcela. Apos
a colheita no campo, os feixes foram trilhados em

maquina elétrica especifica para este fim, e os graos
forma passados em maquina de pré-limpeza para a
retirada das impurezas. Apos esta etapa, realizou-se
a pesagem e a determinacao da umidade. Os resul-

tados foram expressos em sc.ha"' padronizando-se
o teor de umidade dos graos em 13%.
Os resultados foram submetidos a analise da
variancia e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Duncan ao nivel de 5% de

significancia utilizando-se 0 programa estatistico
SANEST.
Nao houve diferencas significativas de produ-

02, 2.002/03 e 2.003/04. Na média dos trés anos

agricolas avaliados, o aumento na produtividade da
soja devido aplicacao de fertilizante, foi em torno de
15 sc.ha“ ou em 34%. No entanto, no ultimo ano

agricola avaliado (2.003/04), 0 uso de fertilizante
aumentou a produtividade da soja em 28,8 sc.ha"
ou em 74%. lsto mostra uma tendencia de diminuicao na produtividade da soja no tratamento testemunha, devido a exportacao de nutrientes nos graos
colhidos e a nao reposicao dos mesmos através da
adubacao.

A obtencao de produtividades semelhantes entre os tratamentos com aplicacao de fertilizante a
lanco (T3) e no sulco de semeadura (T2) na instalacao do sistema plantio direto nos trés anos agricolas
consecutivos, provavelmente também esteja relacionada ao bom regime pluviométrico do municipio de

Sao Gabriel Do Oeste (MS).

tividade de soja quando comparamos os modos de

Nas condi<_:6es em que foi realizado o experi-

aplicacao de fertilizante de manutencao (a lanco e

mento, pode-se concluir que: 1 — Em regi6es com

sulco de semeadura). No entanto, houve diferencas significativas na produtividade entre o uso ou
nao uso de fertilizante em cada um dos trés anos
agricolas consecutivos e na média destes (tabela
1).

O aumento na produtividade da soja devido a
adubacao (média dos tratamentos com fertilizante x
média do tratamento testemunha) foi de 6,3, 10,7

e 28,8 sc.ha“ respectivamente nas safras 2.001/

boa precipitacao pluviométrica e auséncia de

veranicos, a aplicacao do fertilizante de manutencao na cultura da soja podera ser feita a lanco ou no
sulco de semeadura quando os teores de fosforo e
potassio do solo encontram-se a partir do nivel médio; 2 — A nao utilizacao de fertilizante de manutenoao na cultura da soja por trés safras consecutivas

em solo de média fertilidade, proporcionou uma acentuada reducao na produtividade da soja.

TABELA 1. Produtividade da soja (sc.ha") obtida em trés nos agricolas consecuti-

vos, em resposta ao modo de aplicacao do fertilizante na implantacao
do sistema plantio direto em solo com médio teor de fésforo. Mara-

caju/MS. FUNDACAO MS, 2.005.

Trat.

D°s°'i‘-‘5°

M-Soy 8001

Conquista

2.002/03

2.003/O4

BRS181

(sc.ha‘1l

T3
T2

A Lanco
Sulco Semeadura

53,6a‘
52,2a

T 1

Sem fertilizante

46,6 b

60,2a'
60,8a
49,8 b

68,0a'
67,3a
38,9 b

60,6a1
60,1a
45,1 b

7,1

6,7

8,2

12,5

C.V.(%)

2.001/02

Média

' Médias seguidas da mesma Ietra nao diferem entre si pelo tese de Duncan ao nivel de 5% de probabilidade;

<><><><><>

u

Resumos da XX V// Reun/'50 de Pesquisa de S0/a da Reg/'50 Central do Brasil

463

F07. Eficiéncia agronémica de fertilizantes fosfatados
contendo micronutrientes e enxofre na cultura da soja
sob sistema de plantio direto
TREVISAN, L.R.‘; LANA, R.M.Q.2; PEREIRA, D.M.‘; BUCK, G.B.3; ROLIM, M.V.". ‘Aluno de Graduacao em
Agronomia, Universidade Federal de Uberlandia, Laboratorio de Analises de Solo/ICIAG, Av. Amazonas, s/
n, sala 102, Bloco 4C, Campus Umuarama, Cx. Postal 593, CEP 38400-734, Uberlandia, MG,
rmqlana@iciag.ufu.br; 2Professora Titular/UFU; “Engenheiro Agrénomo, Mestrando/UFU; “MSc. Solos/UFU,
MOSAIC Fertilizantes.
Solos de cerrado, por apresentarem elevada
acidez e baixa fertilidade, requerem, para obtencao
de produtividades economicamente viaveis, a aplicacao de corretivos e fertilizantes.

A baixa disponibilidade de fosforo e a alta capacidade de adsorcao deste, sao fatores limitantes a

producao de soja em solos de cerrado.
Segundo Raij (1991), o fosforo, em quantidades adequadas, estimula o desenvolvimento radicular,
é essencial para boa formacao de graos e incrementa
a precocidade da producao.

A deficiencia de enxofre tem se tornado mais
freqtiente e extensiva nos ultimos anos, devido ao
aumento do uso de fertilizantes que contém pouco
ou nenhum S na sua composicao, ao aumento da
produtividade, a reducao dos teores de matéria organica do solo causada pela erosao e mineralizacao
e, ainda, devido a reducao do uso do S como
pesticida (Tisdale et al., 1995).
Com relacao aos micronutrientes, de modo geral, sao constituintes de compostos chave no metabolismo de plantas ou essenciais ao funcionamento
de sistemas enzimaticos. A deficiencia de um deles
pode surtir efeito na desorganizacao de processos
metabolicos quanto a deficiencia de um macronutriente (EMBRAPA, 1996).
O presente trabalho visa quantificar a eficiéncia
agronémica de fertilizantes fosfatados contendo
micronutrientes e enxofre, em condicﬁes de campo
e 0 manejo de aplicacao mais adequado, em sulco
de semeadura ou a lanco, em sistema de plantio
direto na cultura da soja.
O experimento foi instalado na Fazenda Canada
de propriedade do Grupo ABC Algar, Iocallzada no
municipio de Uberlandia, MG.

O solo utilizado, classificado como Latossolo
Vermelho eutrofico, de textura média, apresentou
as seguintes caracteristicas quimicas: pH em agua
= 6,2; fosforo = 2,5 mg dm'3; potassio, calcio e

magnésio = 0,1; 1,0 e 0,4 cmolcdm'3, respectivamente; matéria organica = 1,1 dag kg" e CTC a pH
7,0 = 2,99 cmolc dm'3;'B = 0,15 mg dm‘3; Cu =
0,6 mg dm'3; Mn = 3,5 mg dm'3; Zn = 0,4 mg dm'

3 e S = 3,0 mg dm'3.

A area encontrava-se sob sistema de plantio
direto ha oito anos, sendo que na safra 2002/O3
apresentou uma producao de 65 sacas ha" de soja
(Vencedora BRSMG 68) e na safra 2003/04, com
milho (Pioneer 30P70), 136 sacas ha".
O delineamento utilizado foi o de blocos
casualizados, com 3 repetic6es, em esquema fatorial
4 x 2, sendo o primeiro fator, as fontes fosfatadas e
o segundo, a forma de aplicacao destas fontes.
As fontes de fosforo utilizadas foram, ACT46,
Maxigrano, superfosfato simples e superfosfato triplo, avaliadas adotando-se dois manejos distintos
de aplicacao (sulco de semeadura e a lanco na area
total da parcela) no dia da semeadura. A composioao quimica de cada fonte utilizada no experimento
encontra-se na Tabela 1.
TABELA 1. Caracterizacao quimica dos fertilizantes
C

Fonte (sol. CNA + H20)

om .

P /\CT46' Maxigrano'

N
P205
K20
S total
Ca

........................ ..
4,61
3
28,68
20
0
10
12,20
8
—
—

Zn

0,2

0,3

Cu
B
Mn

0,143
0,028
0,2

0,15
0,3
0,3

—

—— —_

ssP"

ssT'

18

41

10-12
18-20

—
12-14

—

~

* Fonte: Centro Agronémico da MOSAIC Fertilizantes, 2004.
** Fonte: Ministério da Agricultura e Refonna Agraria, 1998.

As quantidades de cada fertilizante foram calculadas de modo a fornecer 100 kg ha" de P205.
A adubacao potassica foi igual em todos os tratamentos de acordo com a recomendacao regional,
onde foi instalado o experimento. As quantidades
de enxofre e micronutrientes nao foram niveladas,
pois fazem parte da composicao dos produtos que
sao objeto desse estudo.
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As parcelas constituiram-se de 12 linhas de soja

com 5 m de comprimento por 0,45 m entrelinhas,
totalizando uma area de 27 m2. A area util considerada foi a das 8 linhas centrais, desprezando-se 0,5
m das extremidades, totalizando 14,4 m2.
O KCI foi distribuido a lanoo em todas as parcelas. Parcelas tratadas com Maxigrano receberam uma
menor quantidade de KCI (50% da dose recomendada de K), uma vez que o Maxigrano ja apresenta
potassio em sua composicauo.
A cultivar de soja utilizada foi a BRSMG 68 (Ven-

cedora), semeada dia 28 de novembro de 2004 e
colhida no dia 06 de abril de 2005. As sementes
foram tratadas com Tetramethylthiuram disulfide e
lnoculante Turfoso (Brad/rhizobium japonicum) em
todos os tratamentos.
A analise de variancia para os parametros estudados foi efetuada com o auxilio do programa
SANEST, sendo as médias comparadas pelo teste
de Duncan a 5% de probabilidade.

Observaram-se diferencas signifi-cativas entre
as fontes e entre os modos de aplicaoao dos fertilizantes, mas nao houve efeito significativo da
interacao entre as duas (Tabelas 2 e 3).
Em relacao ao melhor modo de aplicacao para
as fontes, a aplicacao a lanco resultou maior producao de graos do que a aplicacao no sulco de semeadura.
TABELA 2. Produtividade da soja em funcao das
diferentes fontes de fésforo utilizadas. Uberlandia - MG, 2005.
Tratamento

Produtividade
-—-——i-—-i1

t ha"

sac ha‘

ACT 46
Maxigrano
Superfosfato simples

4,088 a
4,071 a

Superfosfato triplo

3,762 b

68,13
67,85
67,73
62,70

4,55

—

CV (%)

4,064 a

Médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

TABELA 3. Produtividade (PROD) da soja em
funcao das diferentes formas de apli-

cacao das fontes de fosforo utilizadas. Uberlandla - MG, 2005.

0 5 7 Th

Prgdutividade

Tratamento

t ha‘

A lanco na area total
Sulco de semeadura

cv (%)

1

4,124 a
3,868 b

__ _, -_i‘;5.L

sac ha"
68,73
64,46

1

Médias seguidas pela mesma Ietra nao diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade

Ouanto as fontes, nao houve diferenca entre as
fontes ACT 46, Maxigrano e superfosfato simples,
mas houve diferenoa entre estas e o superfosfato
triplo. Este efeito, provavelmente, se deve ao fato
destes fertilizantes possuirem enxofre e 0 superfosfato triplo nao.
O superfosfato triplo resultou nas menores produtividades tanto na aplicacao a lanco como em sulco
de semeadura. Provavelmente, se deve ao fato da
formulacao concentrada possuir apenas fésforo e
calcio em sua em sua composicao.
Comparando a menor producao (3762 kg ha"),
obtida com o superfosfato triplo aplicado no sulco
de semeadura, com a maior producao (4088 kg
ha"), obtida com o ACT 46, nota-se uma diferenca de 326 kg ha", representando um aumento de
8,66% na produtividade.
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F08. Resposta da soja a aplicacao de zinco nos cerrados
OLIVEIRA JUNIOR, A. DE‘; BORKERT, C.M.2; KLEPKER, D.2; OLIVEIRA, F.A. DE2; CASTRO, C. DE2;
SFREDO, G.J.2. ‘Doutorando em Solos e Nutricao de Plantas, ESALO/USP, aojunior@esalq.usp.br; 2Pes-

quisador Embrapa Soja, Londrina, PR.
Sao raros os trabalhos visando a calibraoao de
teores de micronutrientes para a cultura da soja,
dentre eles, o zinco (Zn). A maioria dos trabalhos
que avaliaram a resposta da cultura da soja a aplicacao de micronutrientes foram conduzidos nas décadas de 70 e de 80, em que, na maioria das vezes,
foram testados os efeitos da presenca ou nao do
elemento (Galrao, 1989, Buzetti et al., 1989).
No entanto, a expansao da soja nos cerrados
tem incorporado ao processo produtivo as areas
com solos de textura média a arenosa, que apresentam limitacao quanto a disponibilidade tanto de
macro quanto de micronutrientes. Desse modo, a
adubacao com Zn é realizada com freqtiéncia nesses solos.
Para avaliar a eficiéncia da aplicacao de doses
de Zn, em diferentes niveis de saturacao por bases
(V%), sobre a produtividade e 0 estado nutricional
da soja foi instalado um experimento, em 1997, e
que foi conduzido por sete anos agricolas (safras),
ou seja, de 1997/98 a 2003/04, no municipio de
Tasso Fragoso, MA, em solo sob cerrado recémaberto. O solo é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrofico (LVAd) com textura média (270 g.kg“ de argila). Os teores iniciais dos
macros e micronutrientes estao descritos, respecti-

TABELA 2. Teores" de Zn, Mn, Cu e B obtidos
na caracterizacao da area do experimento
p,of_
Cm

Zn_

0-20
20-40

0,95
0,08

Mn
Cu _ M B ff
W H mg.dm'3
6,78
1,45

0,97
0,08

0,14
0,12

"Zn, Mn, Cu por Mehlich-1 e B por BaCl2 Quente

meira aplicacao foi efetuada em setembro de 1997,
sendo 0 calcario incorporado a 25 cm de profundidade com grade aradora. Em funcao de os niveis
de saturacao por bases nao terem sido alcancados,
efetuou-se, em outubro de 2000, uma segunda aplicacao de calcario dolomitlco (PRNT 72 %), com o
objetivo de atingir os valores estabelecidos. Assim,
foram reaplicadas as doses zero, 2, 4, 6, 8 e 10
t.ha".
As doses de Zn foram zero; 1,25; 2,5; 5; 10 e
15 kg.ha", como sulfato de zinco. Essas doses foram aplicadas a lanco e incorporadas com grade
niveladora em 1997. A area total das parcelas foi de
9 m de comprimento por 5,5 m de largura e area util
de 15 m2.
Na safra 1997/98, foram aplicados 150 kg.ha"
vamente nas Tabelas 1 e 2.
As doses de Zn e as satura<;6es por bases fo- de P205, e de K20, respectivamente como Superram dispostas em um fatorial 6x6. O delineamento fosfato Simples (SSP) e KCI. Na safra 1998/99, em
utilizado foi blocos ao acaso com parcelas subdividi- funcao do baixo patamar de produtividade observadas, com quatro repetic6es, em que os niveis de do na safra anterior, foi realizada adubacao corretiV% foram alocados nas parcelas e as doses de Zn va de fosforo e de potassio, sendo aplicados 400
nas subparcelas.
kg.ha" de P205 (200, na forma de TSP e 200 na
As doses de calcario foram calculadas utilizan- forma de SSP) e 200 kg.ha" de K20, como KCI. Nas
do o método da saturacao por bases, em que, as safras seguintes, as doses de P205 e de K20 foram
respectivas doses aplicadas para se obter 30 %, aplicadas de acordo com 0 critério de manutencao
40 %, 50 %, 60 %, 70 % e 80 % de saturaoao (Embrapa 2004) e variaram entre 80 e 100 kg.ha",
foram 3,6; 4,9; 6,3; 7,5; 8,9 e 10,2 t.ha". A pri- para ambos os nutrientes. Na safra 2002/03, 0 experimento foi conduzido com milho, logo,
TABELA 1. Valores de pH, teores de P, K“, Ca“, Mg“, os dados desse ano nao serao consideH+Al e Al“ obtidos na caracterizacao da area rados neste trabalho.
As variaveis analisadas foram a prodo experimento
dutividade de graos, os teores de nutriProf‘
P if 2 K" H+Al0 6557 ru1’§F+i l\|5+ entes na folha indicadora e os teores dos
pH
d.3'
7
7
_3'
'
cm
m9- m
cmolc .dm
nutrientes nas amostras de solo coletadas na camada de 0 a 20 cm. Aos
0-20 4,5
5,5
0,05
5,73 2,06 0,98 0,44
resultados, foi aplicada a analise da
20-40 4,0
1,3
0,06 8,78 0,66 0,35 0,13
variancia (ANOVA) e, no caso de res-
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posta as doses de Zn, os resultados

TABELA 3. Resumo da Analise de Variancia, tendo como variavel dependente a produtividade de soja, nas
seis safras conduzidas com soja

foram interpretados por meio de regress6es multiplas.
Na Tabela 3, pode-se verificar um
resumo dos resultados das analises de
variancia realizadas para a variavel pro-

*

I ,§@ﬁ@ -

FV

dutividade, durante as safras de execuoao dos experimentos. De modo geral, nao foi observada diferenca significativa para os niveis de V%, exceto
em 2000/01, logo apos a reaplicacao
de calcario. Resultados semelhantes
foram observados para a interacao en-

V%
Dose
Interacao
CV%Darc.

tre os niveis de V% e as doses de Zn.

Média

98/99

99/00

00/O1

01/02

03/04

0Pr>F

Pr>F

Pr>F

Pr>F

Pr>F

Pr>F

ns

ns

ns

**

~l1- +1-

-x--x-

*

-K--)1

26,1
19,2

ns
8,4
4,8

ns
7,4
5,5

*
18,1
6,2

ns
*
ns
6,0
5,3

ns
ns
ns
11,6
11,3

918
522

3.893
594

4.041
658

3.812
—

3.526
—

3.226
1.024

HS

CV%subpar

Desse modo, as regressﬁes foram cal-

DMS1s %I

culadas com as médias dos seis niveis
de \/% e das quatro repetig6e3_

I

97/98

ns, ", ** Nao significativo, significativo a 95 e 99 % de probabilidade pelo teste F

No caso das doses de Zn, obserda ANOVA
vou-se resultado significativo para cinco das seis safras avaliadas (Tabela 3). No entanto, te as seis safras estudadas, na melhor das situaos modelos de regressao ajustados nao foram signi- c6es foi de 300 kg.ha" (cinco sacas), sendo 0 ganficativos para a variavel independente "dose” (Figu- ho médio (para as doses e para as safras)i de apera 1), demonstrando que, embora a adubacao com nas 100 kg ha".
Zn seja efetuada com freqtiéncia pelos produtores,
Os resultados das analises das amostras de solo
essa pratica apresenta pequeno retorno em termos evidenciam o aumento no teor de Zn nas parcelas
de produtividade.
que nao receberam esse nutriente, indicando que o
Na Figura 2, pode-se visualizar 0 pequeno efei- mesmo pode estar sendo adicionado como
to da aplicacao com Zn, visto que o ganho de pro- "contaminante" nos fertilizantes fosfatados, princidutividade (aumento ou decréscimo em relacao a palmente. Essa é uma das explicacﬁes para a ausendose zero) com a aplicacao das doses de Zn duran- cia de resposta a adubacao com zinco.
A nao resposta a aplicacao de Zn possibilita

sugerir que o efeito residual da adubacao com Zn
dure pelo menos cinco anos, nao sendo assim necessario aplicar o nutriente anualmente, como vem

y = 227e,2o14 + 7,4846"dose + 8034,3305"(1/n°salras) - 9437,770B“(1/n°sa1ras2)
R1 = 0.99
___,_F-—-'”""H_H_F

—-.-‘T’
4o0oi
'

-.-? ._‘q—_‘_‘—'—-—__
_
_“—— -____\____

--~"
'

.

sendo observado na pratica.
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FIG. 1. Produtividade de soja em funcao das doses de Zn
aplicadas em 1997 e do tempo de conducao do

experimento. Médias para os seis niveis de V% e
para as quatro repeti<;6es

FIG. 2. Ganho de produtividade em relacao a dose zero,
para cada dose de Zn aplicadas em 1997 e para
seis safras de experimentacao. Dados médios para
os niveis de V% e para as quatro repeticées.
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F09. Resposta da soja a aplicacao de manganés nos cerrados
BORKERT, C.M.‘; OLIVEIRA JUNIOR, A. DE“; KLEPKER, D.‘; OLIVEIRA, F.A. DE‘; CASTRO, C. DE‘;
SFREDO, G.J.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231CEP 86001-970, Londrina, PR, borkert@cnpso.embrapa.br;
ZUSP/ESALO; 3Bolsista do CNPq.

A cultura da soja nao tem apresentado respos-

2, 4, 6, 8 e 10 t.ha", com o objetivo atingir os

ta alguma a adubacao com manganés, (Mn) nas
areas tradicionais de cultivo. Uma das justificati-

valores pretendidos. As doses de Mn foram de zero,

vas refere-se a elevada disponibilidade de Mn nos
solos argilosos originados de rochas eruptivas ba-

sicas (Borkert, 2002). Com a expansao da soja nos
cerrados, passou-se para o cultivo em solos de textura média a arenosa, com teores de argila inferiores a 200 g.kg", CTC baixa e originalmente pobres

em Mn. A elevacao do Mn“ trocavel nesses solos
esta associada a adubacao em quantidades superiores ao exportado pela soja, a reaplicacao anual de
Mn e também associada como contaminante no
calcario e no adubo fosfatado aplicado na abertura
do cerrado (Oliveira Junior, 2003; Borkert, 2002).

Como o Mn apresenta elevada troca de estado de
oxidacao, sua imobilizacao no solo esta associada a
elevacao do pH pela calagem e por acao dos
microorganismos, portanto, torna-se discutlvel a eficiéncia de reaplicacao anual de Mn para o aumento
da disponibilidade desse nutriente nesses solos.
O trabalho teve como objetivo avaliar a eficiéncia da aplicacao de doses de Mn, em solo com diferentes saturac6es de bases (V%), sobre a produtividade, sobre o estado nutricional da soja e sobre sua
disponibilidade em um solo de abertura de cerrados.

O experimento foi iniciado em 1997 e executado durante sete anos, até a safra 2003/04 (exceto
safra 2002/03, cultivado com milho), no municipio
de Tasso Fragoso, MA, em Latossolo Vermelho
Amarelo, textura média (270 g.kg" de argila), com

as seguintes caracteristicas quimicas da camada 0 20 cm: pH (CaCl2 0,01M.L") = 4,51; M.O. = 2,93
g.dm'3; P (Mehlich-1) = 5,5 mg.dm'3; K, Ca, Mg,
CTC = 0,06; 2,06; 0,98 e 8,83 cmolc.dm'3, respectivamente, Mn = 6,8 mg.dm"3 e V = 35%. As doses
de Mn e a V% foram dispostos num fatorial 6x6,
em delineamento de blocos casualizados, com quatro repetic6es, com o V% nas parcelas principais e
as doses de Mn nas subparcelas. As doses de calcario
para atingir V% de 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e
80% de saturacao foram 3,64; 4,94; 6,25; 7,54;
8,85 e 10,16 t/ha. A primeira aplicacao foi efetuada em setembro de 1997, sendo o calcario incorporado a 25 cm de profundidade com grade aradora.
Como os niveis de V% nao foram alcancados, efe-

tuou-se, em outubro de 2000, outra aplicacao de
calcario dolomltico (PRNT 72%), nas das doses zero,

5, 10, 15,30 e 60 kg.ha", como MnSO4. Antes da
semeadura de 1997 e de 1998, toda area experimental recebeu adubacao de correcao de fosforo e
de potassio, nas doses de 400 kg.ha" de P205 e 200
kg.ha" de K20, utilizando como fontes, o superfosfato simples (SSP) no primeiro ano, superfosfato triplo (TSP) no segundo ano e cloreto de potassio nos
dois anos. Nas safras seguintes, adubacﬁes de manutencao de fosforo e potassio foram realizadas de
acordo com as recomendao6es para a regiao. Todo

o Mn foi aplicado a lanco e incorporado com grade
niveladora. As unidades experimentais foram de 9 m
de comprimento por 6 m de largura e area util de 15
m2. A soja semeada foi a cv. MA/BRS 64 (Parnalba),
no primeiro ano, e nos anos seguintes, a cv. BRS

Sambaiba, inoculada e semeada no espacamento de
0,45 m e populacao de 12 plantas/m linear. Foram
avaliados 0 teor de nutrientes na folha recém-madura (a terceira folha a partir do apice da haste principal das plantas), coletada no estadio R2, e a produtividade de graos, a 13% de umidade. Aos resulta-

dos, foi aplicada a analise da variancia, o teste de
comparacao de médias para V% e para doses de Mn
e o ajuste dos dados por regressao polinomial e pela
superficie de resposta (SAS, 2001).
De modo geral, nao foi observada resposta significativa em produtividade, para os niveis de V%,
exceto em 1997/98 e 2001/02, logo apos a reaplicacao do calcario. Esse comportamento, ja observado em outros experimentos nesta regiao, demonstra
que a acidez nao é o principal fator Iimitante a produoao de soja nesses solos. Nos seis anos, nao foram observadas respostas em produtividade a doses de Mn (Figura 1) e também nao foi observada

significancia para a interacao V% x doses de Mn.
A disponibilidade de Mn“ no solo (Mehlich-1),

no inicio do experimento, na camada 0-20 cm era
de 6,8 mg.dm"3 e na camada 20-40 cm era de 1,5
mg.dm'3. Para observar o efeito residual das doses
de Mn aplicadas, foi ajustada a superficie de resposta da produtividade da soja em funcao das doses de
Mn e do tempo apos aplicacao. No primeiro cultivo,
por ser abertura de cerrado, por problemas climaticos e por semeadura tardia, o patamar de produtividade foi ao redor de 1.000 kg.ha". Na safra seguinte, a produtividade média ficou entre 3.500 kg.ha"
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e 4.000 kg.ha" e foi declinando Ientamente até a
sétima safra em 2003/04, demonstrando haver efeito
residual das doses aplicadas.
Na Figura 2, sao comparados os ganhos de producao com a aplicacao de doses em relacao a testemunha, mostrando que, embora sem significancia

estatistica, somente no ultimo ano, houve tendencia de aumento no rendimento de 250 kg.ha", na
dose 60 kg.ha" de Mn.
Para melhor entender a falta de significancia a

aplicacao de Mn, foi ajustada a superficie de resposta, relacionando o teor foliar de Mn, em funcao das
doses aplicadas e do tempo de aplicacao (Figura 3).
No primeiro ano, quatro meses apos a aplicacao das
doses, o teor de Mn ja estava adequado
(Tecnologias..., 2004), acima de 21 mg.kg", e, com
o decorrer do tempo, o teor de Mn nas folhas nao
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caiu para a faixa de interpretacao baixa ou muito
baixa (15-20 e <15 mg.kg").
Conclui-se que, por nao haver resposta e que as
doses aplicadas, por terem Iongo efeito residual, apos
a abertura do cerrado com aplicacao corretiva de
Mn, nao ha a necessidade de aplicar anualmente
este nutriente. Além disso, deve ser lembrado, também que ha quantidades expressivas de Mn como
contaminante, no calcario e no adubo fosfatado (Oliveira Junior, 2003 e Borkert, 2002).
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F10. Adubacao com cobre na soja em solo de cerrados
OLIVEIRA, F.A. DE‘; OLIVEIRA JUNIOR, A. DE“; KLEPKER, D.‘; BORKERT, C.M.‘; CASTRO, C. DE‘;
SFREDO, G.J.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, falvares@cnpso.embrapa.br;
ZUSP/ESALQ; “Bolslsta do CNPq.

A aplicacao de micronutrientes, entre eles o
cobre (Cu), nos solos de Cerrados constitui pratica
indispensavel para a obtencao de elevadas produtividades, principalmente em solos originalmente muito
pobres, de textura média a arenosa (Galrao, 2002)
e com niveis elevados de pH. Essa pratica, no entanto, deve ser fundamentada em uma analise de

solo e apresenta efeito residual (Galrao, 1991).
A cultura da soja tem apresentado respostas
inconsistentes a adubacao com cobre nas areas tradicionais de cultivo nos cerrados. As justificativas
para esse fato decorrem da variacao da disponibilidade de cobre nos solos estudados e também da
contaminacao pelo nutriente nos corretivos e fertilizantes aplicados ao solo (Borkert, 2002).
Atualmente, muitos agricultores tém utilizado a
adubacao com cobre anualmente, aplicando quantidades superiores as expectativas de exportacao pela
soja, e determinando o aumento da disponibilidade
do nutriente no solo até niveis altos (Oliveira Junior,
2003). Essa pratica pode induzir o desequilibrio
nutricional das plantas, pois o cobre influencia negativamente a absorcao de calcio, magnésio e ferro
(Fageria, 2002).
Como a disponibilidade de cobre no solo é influenciada pela variaoao do pH, a resposta a adubacao
pode também ser dependente da calagem. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiéncia da adubacao com cobre e seu efeito residual em solo de
abertura de cerrados com seis niveis de saturacao
por bases, cultivando a soja em seis safras consecu-

tabelecer os niveis de V%. As doses de cobre foram
aplicadas uma L'1nica vez, no inicio do experimento,
a Ianco e incorporadas. Os demais nutrientes foram
aplicados em quantidades equivalentes para todas
as parcelas, para correcao e manutencao da disponibilidade adequada para a soja, conforme recomendacao (Tecnologias..., 2004).
Utilizaram-se as cv. MA/BRS 64 (Parnaiba), nos
dois primeiros anos, e, a seguir, BRS Sambaiba, inoculadas e semeadas no espacamento de 0,45 m e
populacao de 12 plantas por metro linear. Anualmente, foram avaliadas as propriedades quimicas da
camada 0 — 20 cm do solo (Silva, 1999), em amostras coletadas nas entrelinhas ao final de cada ciclo
de cultivo, e a produtividade da soja corrigida para

13% de umidade dos graos. Procedeu-se a analise
da variancia dos resultados, estabelecendo o ajuste
de dados por regressao polinomial e pela superficie
de resposta (SAS, 2001).
No primeiro ano de avaliacao, a principal limitacao da produtividade foi determinada direta e indiretamente pela acidez do solo e sua relacao com a
baixa disponibilidade de nutrientes no solo (Figura
1). No segundo cultivo, obtiveram-se elevadas produtividades até 0 patamar de 4.000 kg.ha" e, a seguir, verificou-se uma tendéncia de reducao contiy 2= 2303.22 + 126,2465“dose°'5 + 1a73.ssa"(1/tempo) - 20,‘I272'dose - a740,2eas"(1/tempo’)
R =o5e
4000

tivas, de 1997/98 a 2003/04 (exceto safra 2002/

Foram utilizados seis niveis de saturacao por
bases (30%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80%) e seis
doses de cobre (0, 1,25, 2,5, 5, 10 e 20 kg.ha"),
dispostas em parcelas subdivididas com delineamento em blocos casualizados, com quatro repetic6es;
as subparcelas apresentaram 9 x 6 m2.
O calcario dolomitlco foi aplicado e incorporado
previamente, ao inicio da experimentacao, para es-
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FIG. 1. Rendimento de graos de soja em funcao das doses de cobre e do tempo apos a aplicacao, expresso em nL'imero de cultivos ou safras. Dados

médios para as seis satura<;6es por bases e para
as quatro repeticﬁes.
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nua nos cultivos subseqtientes. No entanto, no conjunto dos anos, nao houve efeito da saturacao por
bases na produtividade.

Das sete safras de avaliacao, somente nao se
verificaram aumentos significativos para a producao
de graos, em resposta a adubacao com cobre, na
safra 2002/03. Inicialmente, a disponibilidade desse nutriente no solo era muito baixa (Tecnologias...,
2004), explicando os resultados obtidos. Os aumentos, contudo, foram discretos, atingindo, na média
das sete safras, um valor maximo de 193 kg.ha",

com a dose de 5 kg.ha" de Cu. As doses superiores
a esta quantidade nao induziram os sintomas de
toxicidade do nutriente, porém, determinaram incrementos de produtividade menores, possivelmente por
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cao de 2,5 kg.ha" de Cu corrigiu a deficiencia do
nutriente no solo, elevando a sua disponibilidade para
niveis médios, acima de 0,5 mg.dm'3, ja no primeiro
ano, e concordando com a recomendacao de adubacao para a soja (Tecnologias..., 2004). Os teores de
Cu no solo foram sendo elevados ao Iongo tempo,
independente da dose aplicada, demonstrando haver um efeito residual duradouro, o que dispensa
adubacao anual com esse micronutriente.
Nos solos com deficiéncias de cobre identificadas
pela analise quimica, a adubacao corretiva aplicada
a Ianco no solo promove aumentos de producao e
mantém a disponibilidade adequada do nutriente, por
um periodo minimo de quatro safras.

desequilibrio nutricional (Fageria, 2002).

Houve interacao significativa e reducao dos teores de cobre no solo, em funcao da saturacao por
bases, somente nas maiores doses avaliadas e com
niveis altos do nutriente. Nos solos com teores baixos a médios, a disponibilidade de Cu é mais estavel, pois o nutriente esta fortemente complexado na

matéria organica do solo.
O processo de mineralizacao da matéria organica do solo foi influenciado pelo preparo de solo, no
momento da incorporacao do calcario, e pelo aumento do nitrogénio mineral do solo, com o cultivo
da soja, o que determinou a elevacao dos teores de
cobre no solo (Figura 2) e garantiu produtividades
superiores a 3.000 kg.ha", a partir do segundo ano,
mesmo na ausencia de adubacao com o nutriente.
A disponibilidade de Cu no solo foi aumentada
significativamente pela adubacao em quatro das cinco primeiras safras de avaliacao (Figura 2). A aplicay = 0.005 + 0,1456"dose + 0.0920"n°safras;
R’ = 0,95

5.0
5.5-

Cv....-_..= [W4 ms div“

:=‘z.r

dm'3

mg '9
-P

.. J _

I

-1 ... w%

~ 3:I 1

.a;4a:.'.:4:£..:%
,:.f:.1.*f'-$4.’-;,r-'H5-'

N9
CuM-1
Teorde 15

II .

IIJI#I'
‘II’
I I

1:0

0,..

‘W

i _____

/,1

TOITIIJOI no de safra‘:1_"‘“'*x_____g

q%?;$G,00
05 690°»
" 15%
$9“;

Xxx“

S

BORKERT, C.M. Ganhos em produtividade de culturas anuais com micronutrientes na Regiao Sul. In:
CURSO DE FERTILIDADE DO SOLO EM PLANTIO
DIRETO, 5., 2002, Entre Rios. Resumos das palestras. Passo Fundo: Aldeia Norte, 2002. p. 81-96.
FAGERIA, N.K. lnfluéncia de micronutrientes na
producao de matéria seca e interacao com outros
nutrientes em culturas anuais. Pesq. Agropec. Bras.,
Brasllia, v. 37, n. 12, p. 1765-72, dez. 2002.
GALRAO, E.Z. Micronutrientes e cobalto no rendimento da soja em solo de cerrado. Rev. Bras. Ci.
Solo, Campinas, v. 15, p. 117 — 20, 1991.
GALRAO, E.Z. Micronutrientes. In: SOUSA, D.M.G.

de; LOBATO, E. (Ed.). Cerrado: correcao do solo e
adubacao. Planaltlna: Embrapa Cerrados, 2002.
p.185-226.
’
OLIVEIRA JUNIOR, A. de. Disponibilidade de zinco,
manganés, cobre e boro para a cultura da soja na
regiao de Balsas (MA). 2003. 76f. Tese (Mestrado
em Solos e Nutricao de Plantas) - Universidade federal de Vicosa.

5.0-

,_

Referencias bibliograficas

005

SAS INSTITUTE INC. Installation instructions for
release 8.2 (TSZMO) of the SAS system for
Microsoft Windows. Cary: 2001. 131p.
SILVA, F.C. da (Org.). Manual de analises quimicas
de solos, plantas e fertilizantes. Brasilia: Embrapa
Comunicacao para Transferéncia de Tecnologia:
Embrapa Solos: Embrapa lnformatica Agropecuaria,
1999. 370p.
TECNOLOGIAS de producao de soja - regiao central
do Brasil 2005. Londrina: Embrapa Soja, Embrapa
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F1 1. lnteracao magnésio e manganés na producao de
graos de quatro cultivares de soja
MOREIRA, A.‘; MALAVOLTA, E.2; HEINRICHS, R.3; CASTRO, C. DE‘. ‘Embrapa Amazénia Ocidental, Cx.
Postal 319, CEP 69011-970, Manaus, AM, adonis@cpaa.embrapa.br; 2CENA/USP; 3Unesp Dracena;
“Embrapa Soja.
para determinacao da producao de graos e, posteriormente, analisados os teores totais de Mg e Mn.
Exceto a cultivar IAC 15-1, as doses de Mn nas
duas concentracées de Mg aumentaram significativamente a producao de graos na ordem de 110%,
140%, 161% nas cultivares IAC 17, FT Estrela e
DM Nobre, respectivamente. Verificou-se também,

No Brasil, grande parte da area cultivada com
soja situa-se em regi6es ocupadas por solos de cerrado. Essas regi6es normalmente apresentam baixa
fertilidade natural e elevadas concentracﬁes de aluminio e de manganés trocavel ou disponivel (Lopes,
1984). Até recentemente, havia grande preocupacao com a toxidez de Mn, porém, na soja, tem se
observado, em algumas condicées, possivelmente,
devido a aplicacao de altas doses de calcario
dolomitlco (fonte de Ca e Mg), sintomas de deficiéncia de manganés. Em decorréncia dessas observaoﬁes, o objetivo desse trabalho foi verificar os
efeitos das interac5es existentes entre os ions Mg e
Mn sobre producao, teor e exportacao desses nutrientes nos graos de quatro cultivares de soja (Rosolem
& Nakagawa, 1986).
O experimento foi conduzido solucao nutritiva
(Johnson et al., 1957 - exceto o Mg e o Mn) em
condic6es de casa de vegetacao do Centro de Ener-

que com o incremento da concentracao de Mg de

0,1 para 1,0 mmol L" na solucao, houve aumentos
relativos de 110% (lAC15), 111%(lAC17), 109%

(FT Estrela) e 55% (DM Nobre) na producao estimada de graos. Com relacao aos tratamentos, independentemente das doses de Mg, as maiores produc6es foram obtidas com a cultivar IAC 15-1 (0,1
mmol L“ - 3,94 g vaso" e 1,0 mmol L" - 8,62 g
vaso") enquanto que menores foram com a DM
Nobre.
As analises da variancia mostraram interac6es
significativas entre os teores de Mg e Mn em funcao da producao de graos (F = 8,61, p s 0,01).
Observou-se que com aplicacao de Mn na dose 1,0

gia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) Iocalizado
em Piracicaba, SP. O delineamento experimental

utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema
fatorial 4x2x4, com os seguintes tratamentos: quatro cultivares (IAC 17, IAC 15-1, FT Estrela e DM
nobre), duas doses de magnésio (0,1 e 1,0 mmol
L“) e quatro doses de manganés (0,0; 1,0; 2,0 e
5,0 umol L“), com quatro repeti<;6es. Para manter
as concentracées salinas dos nutrientes, as solu-

mg L" de Mg, a cultivar DM Nobre apresentou o

menor teor desse nutriente (1 ,65 g kg"), diferindo
estatisticamente da cultivar IAC 15-1 que apresentou o maior teor médio (2,03 g kg"), valor esse
97,6% superior ao primeiro. As cultivares IAC 17 e
FT Estrela apresentaram teores intermediarios de Mg
nos graos (1 ,84 g kg“ e 1,85 g kg", respectivamente), valores esses que nao diferiram estatisticamente das outras duas cultivares (IAC 15-1 e DM Nobre) (Tabela 1).

cﬁes dos vasos foram trocadas quinzenalmente, sen-

do o pH mantido na faixa de 5,0 a 6,0. No estadio
R7 (Fehr et al., 1971), as vagens foram colhidas

TABELA 1. Teor e conteﬁdo de Mg e Mn nos graos de soja cultivadas em solucao
nutritiva dentro da dose 1,0 mM L" de Mg*.
Média das dos§_cIe Zn (pM L")
Dose de Mg

Cultivares

1,0 mM L'1

IAC 15
IAC 17
FT Estrela

DM Nobre

5 Média

ov% W W

if

I
,22..-

Magnésio
if
g kg"
mglvaso‘
2,03
1,84
1,85
1,65

a
ab
ab
b

1,84
-1145

17,47
7,37
10,38
8,84

11,15
2

7

Zinco _
mg kg"
pg/vaso‘ __
67,5
7,2b
46,6
11,0a
10,9a

70,0
58,4

10,6

59,7

12,6a

..§@39.-..

* Médias seguidas por Ietras distintas diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
1 Quantidades de nutrientes exportadas nos graos de soja.
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Com relacao aos teores dos nutrientes nos graos,
verificou-se que 0 aumento da concentracao de Mg
na solucao diminuiu os teores médios de Mn nos

graos, passando de 17,1 mg kg" para 10,6 mg kg",
o que correspondeu a uma reducao de 61%, o mesmo foi observado com incremento das doses de Mn
dentro da dose 1,0 mmol L" de Mg, com reducao
média no teor de Mg entre as cultivares em torno de
15% (1,95 mg kg" para 1,69 mg kg") (Tabela 1),
indicando efeito de inibicao nao competitlva do Mg
na absorcao de Mn e vice-versa (Moreira et al.,
2003), o que demonstra a necessidade de levar em
consideracao nao so os teores dos nutrientes disponiveis para as plantas, mas também o equilibrio entre esses nutrientes na nutricao das plantas
(Malavolta et al. 1997), e conseqiientemente, na
produtividade das culturas.
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F12. lnteracao magnésio e zinco na producao de graos de
quatro cultivares de soja
MOREIRA, A.‘; MALAVOLTA, E.2; CASTRO, C. DE“; HEINRICHS, R.“. ‘Embrapa Amaz6nia Ocidental, Cx.
Postal 319, CEP 69011-970, Manaus,AM,adonis@cpaa.embrapa.br;ZCENA/USP;3Embrapa Soja; “Unesp
Dracena.
O balanco na composicao mineral de qualquer

FT Estrela na dose 5,0 mmol L" de Zn (14,56 g

organismo vivo é condicao basica para o seu ade-

vaso").

quado desenvolvimento. As interacées entre os elementos sao tao importantes quanto a deficiéncia ou

As analises da variancia mostraram também,
interac6es significativas entre os teores de Mg e
Zn em funcao da producao de graos. Na dose 1,0
mg L" de Mg, as cultivares FT Estrela e DM Nobre
mostraram ser as mais eficientes na absorcao de
Mg (21,63 e 17,74 mg/vaso), quando comparada

toxicidade na fisiologia vegetal. Nesse sentido, altas concentrac6es do ion Mg, que apresenta a mes-

ma valéncia e tem grau de hidratacao, potencial e
raio i6nico semelhantes aos do ion Zn, pode atuar
como efeito inibidor afetando a absorcao desse ultimo elemento (Kabata Pendias & Pendias, 1984).
Partindo dessa hipotese aliado a aplicacao de grandes quantidades de calcario, principalmente em so-

com as do grupo IAC (IAC 15-1 = 8,62 e IAC 17

4,80 mg/vaso, respectivamente). Com relacao ao
Zn, na média das doses, verificou-se que as cultivares IAC 15-1 e FT Estrela foram as que exporta-

los de cerrado que comumente apresentam baixa

ram as maiores quantidades desse nutriente atra-

concentracao de Zn disponivel (Galrao, 1985), 0
objetivo desse trabalho foi verificar os efeitos das
intera<;6es Mg e Zn sobre a producao e 0 teor desses nutrientes nos graos de quatro cultivares de soja.
O experimento foi conduzido solucao nutritiva
(Johnson et al., 1957 - exceto o Mg e o Zn) em

vés dos graos (337,2 e 449,9 pg vaso", respectivamente), enquanto que as cultivares IAC 17 e DM
Nobre exportaram (253,9 e 132,5 pg vaso", respectivamente (Tabela 1).
Mesmo com o aumento da producao em funcao das doses de Zn, a baixa concentracao de Mg
na solucao (1,0 mmol L") mostrou ser o fator mais
Iimitante na producao, com reducao média, entre
as cultivares obtidas na dose 5,0 umol L" de Zn,
na ordem de 97% quando comparada com a dose
0,1 mg L" de Mg. indicando efeito de inibicao do
tipo nao competitlva do Mg sobre o Zn (Moreira et
al., 2003). Tais resultados mostraram a necessidade de levar em consideracao nao so os teores adequados dos nutrientes disponiveis no solo para as

condic6es de casa de vegetacao com temperatura

controlada (:1: 28° C) do Centro de Energia Nuclear
na Agricultura (CENAlUSP) Iocalizado em Piracicaba,
SP. O delineamento experimental utilizado foi o in-

teiramente casualizado em esquema fatorial 4x2x4,
com os seguintes tratamentos: quatro cultivares (IAC

17, IAC 15-1, FT Estrela e DM nobre), duas doses
de magnésio (0,1 e 1,0 mmol L") e quatro doses de
zinco (0,0; 1,0; 2,0 e 5,0 mmol L"), com quatro
repeticées. Para manter as concentracées dos nutrientes, as s0luc6es salinas foram trocadas quinzenalmente e o pH mantido na faixa de 5,0 a 6,0. No
estadio R7 (Fehr et al., 1971), as vagens foram colhidas para determinacao da producao de graos e,

posteriormente, analisados os teores totais de Mg e
Zn nos graos.
lndependentemente das cultivares estudadas, as
doses de zinco nas duas concentracées de Magnésio
aumentaram significativamente a producao de graos
quando comparada com a testemunha (0,0 mmol L‘
‘ de Zn). Observou-se que as cultivares IAC 15-1 e
FT Estrela apresentaram efeito linear positivo, enquanto que na IAC 17 e DM nobre, foi a quadratica
(provavel ocorréncia de fitotoxidez nas maiores do-

ses). Na dose 0,1 mmol L" de Mg a maior produoao
foi obtida com a cultivar DM Nobre na dose 2,0

mmol L" de Zn (8,18 g vaso"), enquanto que na
dose 1,0 mmol L" de Mg a maior producao foi da

plantas, mas também, 0 equilibrio entre esses nu-

trientes utilizados nas adubacées foliares e de solo,
tendo como principal objetivo uma maior eficiéncia

na nutricao das plantas, e conseqtientemente, na
produtividade.
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TABELA 1. Teor e conteudo de Mg e Zn nos graos de soja cultivadas em solucao
nutritiva dentro da dose 1,0 mM L" de Mg*.
1

L ? L - — ’_

Dose de Mg

W 77

Cultivares

ff ___ N Mé7d|a_das dose§_de Zn (|,iM L‘ )
____
Magnésio W7 __ _
Zinco_
T

I

9 k9"
1,0 mM L"

U M501; PM
cv%

IAC 15
IAC 17
FT Estrela
DM Nobre

77

1

, "19l"=:=9‘::_ "19 K9"

0,90c
0,71 d
2,14a
1,93 b

8,62
4,80
21,63
17,74

1,42
14,34

19,5

35,2
37,5
44,5
35,7

7777

W

1190992‘ 2

b
b
a
b

337,2
253,9
449,5
132,5

38,2
9,39

292,3
gi

' Médias seguidas por Ietras distintas diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
1 Quantidades de nutrientes exportadas nos graos de soja.

in soils and plants. Boca Raton: CRC Press, 1984.

p.337-353, 1957.

315p.

MOREIRA, A.; MALAVOLTA, E.; HEINRICHS, R.;
TANAKA, R.T. Influéncia do magnésio na absorcao
de manganés e zinco por ralzes destacadas de soja.
Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v.1 ,p.95-101, 2003.

JOHNSON, C.M.; STOUT, P.R.; BROYER, T.C.;
CARLTON, A.B. Comparative chlorine requirements
of different plant species. Plant and Soil, v.8,
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F13. Crescimento e produtividade da soja em resposta a
adubacao foliar com nitrato de potassio no oeste da Bahia
ZABINI, A.V.; CARVALHO, E.. Equipe Consultoria Agronémica, CEP 47800-000, Barreiras, BA,
andre.equipe@uol.com.br

A expansao da cultura da soja para as areas de

g.dm‘3; P (Mehlich 1) 76 mg.dm‘°; K, Ca, Mg, CTC

cerrado e a obtencao de produtividade economica-

= 0,17; 1,4; 0,6 e 4,42 cmolc.dm‘°, respectivamente

mente viavel, exige correcao da fertilidade do solo e

e V = 49%. Na adubacao de base empregou-se

a implementacao de pratlcas de manejo adequadas,
especialmente em relacao a nutricao mineral da planta

(Vitti e Trevisan, 2000). A regiao oeste da Bahia,

350 kg/ha de fertilizante NPK 00.18.18. Os tratamentos constitulram-se das doses 2,5 e 5,0 kg/ha
de nitrato de potassio (Krista-K, Hydro) via foliar,

apesar das caracteristicas climaticas e topograficas
extremamente favoraveis ao cultivo da soja, possui

além da testemunha, no delineamento em blocos
casualizados com sete repetic6es.

solos relativamente pobres em nutrientes.
Nos ultimos anos, a produtividade da soja no
Brasil tem apresentado incrementos cada vez meno-

A aplicacao dos tratamentos foi realizada na fase
fenologica R2 da cultura, utilizando pulverizador

res, devido ao amplo conhecimento da cultura e ao

pressurizado por CO2, bicos cénicos Iaranja n° 03,
pressao 60 lb/pol’ e volume de calda de 200 L/ha.

domlnio das técnicas de producao, o que tem sido
proporcionado pelo grande volume de trabalhos de

As parcelas foram compostas por 5 linhas de plantas com 6 m de comprimento, considerando a area

pesquisa realizados com esta oleaginosa. Assim, in-

util de 2 linhas centrais, excluindo-se 0,5 m de cada

crementos de produtividade somente serao conseguidos, mediante o ajuste fino de todos os fatores
de producao passiveis de serem controlados (Bonato,

extremidade. Avaliou-se o estande de plantas, a altura de planta, o numero de vagens por planta, o

2000). Neste contexto, enquadra-se o manejo da

vagem, a massa de 100 graos e a produtividade de
graos, corrigida para 13% de umidade. Os dados
foram submetidos a analise de variancia e as médias

nutricao mineral da planta, enfocando o fornecimento

de macronutrientes via foliar em situaoées especificas.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da
aplicacao foliar de nitrato de potassio sobre o crescimento e a produtividade de soja irrigada por pivé

central no oeste baiano.
O experimento foi realizado na Fazenda Estiva,
Iocallzada a 12°26'05" S e 45°11'15" W, e 750
metros de altitude, municipio de Sao Desidério (BA).
A soja cv. Msoy 8411 foi semeada em 15/11/2004
no sistema de plantio convencional, em area irrigada
por piv6 central e solo LVA textura arenosa com as
seguintes caracteristicas quimicas da camada 0 —
20 cm: pH (CaCI2 0,01 M.L") = 5,3; M.O. = 16

ndmero de graos por planta, 0 l1Ul'T1€f0 de graos por

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Todos os calculos estatlsticos foram realizados com auxilio do programa estatistico Genes (Cruz,
2001).
O estande e 0 crescimento das plantas nao foram afetados pelos tratamentos. O namero de va-

gens por planta foi incrementado significativamente
com o fornecimento de nitrato de potassio via foliar,

com destaque para a dose 5,0 kg/ha. Diferenca significativa para a variavel nCImero de vagens por planta

foi constatada apenas entre os tratamentos 5,0 kgl
ha e a testemunha, o que sugere que o fornecimento de nitrato de potassio favoreceu o pegamento de

TABELA 1. Médias das variaveis de crescimento e de produtividade de soja irrigada, em resposta a
aplicacao foliar de KNQ3 - Sao Desidério (BA), 2005
Massa

Produtividade

100 lg)

Isc/hal

2,10a

14,25a
14,18a
14,33a

66,16a
69,74a
71,62a

2,09
4,42

14,29
4,00

68,89
7,93

Tratamento

Estande

Altura
(cm)

Vagensl
planta

Graosl
planta __

Graosl
_i/agem

0,0 kg/ha
2,5 kg/ha
5,0 kg/ha

14,34a
14,25a
14,59a

73,30a
74,47a
73,92a

60,67 b

125,58 b
145,00a
158,19a

2,07a

média

14,47

73,61

68,00

6,40

1,93

7,81

141,89
7,28

CV (%)

67,50ab
75,33a

2,15a

‘Médias seguidas pelas mesmas Ietras na coluna nao diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade.
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qiientemente, o numero de graos por planta, foram
incrementados pelas doses de nitrato de potassio.

osmotico celular e do pH celular em niveis étimos

lsto pode indicar que a melhor nutricao em ni-

para a atividade da redutase do nitrato e a rubisco,
favorecendo 0 metabolismo do nitrogénio e a
fotossintese. Além disso, o potassio é indispensavel
na regulacao do mecanismo de abertura e fechamento dos estématos, processo chave na captaoao
de CO2 atmosférico (Marschner, 1995). Assim, uma
planta bem nutrida em potassio torna-se mais tolerante aos estresses de ordem ecofisiologica responsaveis pelo abortamento de vagens (Bonato, 2000).
lgualmente ao incremento no numero de vagens,
a aplicacao de nitrato de potassio incrementou 0
ntimero de graos por planta. Os tratamentos 2,5 kg/
ha e 5,0 kg/ha nao diferiram entre si e foram superiores a testemunha. Os tratamentos nao afetaram
o niﬁmero de graos por vagem, demonstrando que 0
maior numero de graos por planta é resultante apenas do aumento no numero de vagens por planta
(Tabela 1).
A massa de 100 graos nao variou entre os tratamentos. Segundo Lamond e Wesley (2001), a

trogénio e potassio evitou o abortamento de vagens
causado por algum estresse que atingiu a cultura
nesta fase. Apos definido o ndmero de vagens por
planta, as condic6es ecofisiolégicas e nutricionais
foram satisfatérias, proporcionando o desenvolvimento reprodutivo semelhante em todos os tratamentos.
Pelos resultados da Tabela 1 nota-se que, embora sem diferenca estatistica entre os tratamentos, as doses 2,5 e 5,0 kg/ha de nitrato de potassio
incrementaram a produtividade de graos de soja em
5,41 e 8,25%, ou seja, 3,58 e 5,46 sclha, respectivamente, em relacao a testemunha. Desconsiderando o custo da aplicacao, realizada em conjunto com o tratamento fitossanitario, e assumindo
como R$ 25,00 o preco da saca de soja e R$ 2,50
o kg de nitrato de potassio, o investimento de R$
6,25lha e R$ 12,50/ha, respectivamente, para as
doses 2,5 e 5,0 kg/ha proporcionaram um retorno
de R$ 83,25/ha e R$ 124,00/ha, o que torna esta
pratica economicamente viavel para produtores de
soja irrigada altamente produtiva.
Conclui-se que o fornecimento de nitrato de
potassio via foliar nao alterou o crescimento em altura das plantas de soja, a massa de 100 graos, 0
numero de graos por vagem e a produtividade de
graos. O numero de vagens por planta e 0 ndmero
de graos por planta foram incrementados significativamente com 0 fornecimento de nitrato de potassio
em relacao a testemunha sem aplicacao do fertilizante, mas sem diferir entre os tratamentos 2,5 e
5,0 kg/ha.

demanda de nitrogénio é bastante elevada durante

o enchimento da vagem de soja, ou seja, entre as
fases fenologicas R3 e R6, e somente o nitrogénio
fixado biologicamente pode nao ser suficiente para
suprl-la. Para Mallarino et al. (2001), a atividade do
sistema radicular da soja decresce durante a fase
reprodutiva, e a absorcao de nutrientes pode nao
ser capaz de suprir a demanda para o enchimento
de graos, justificando o fornecimento de
macronutrientes via foliar. Os dados da Tabela 1

nao condizem com estas afirmativas, demonstrando que o fornecimento de nitrato de potassio foliar
nao influenciou o enchimento de graos. Este resultado pode ser esperado em condic6es de irrigacao,

indicando que nao houve limitacao hidrica, nutricional
ou de outra natureza capaz de afetar o enchimento

de graos em todos os tratamentos.
O incremento do numero de vagens e do namero de graos por planta nao foram suficientes para
aumentar significativamente a produtividade de graos

de soja. Lamond e Wesley (2001) estudaram 0 efeito do fornecimento de nitrogénio para a soja na fase
R3, cultivada em sistema irrigado em oito locais distlntos dos EUA, e constataram incrementos significativos de produtividade, da ordem de 11%, em seis
dos oito locais.
Os componentes de rendimento apresentam limites maximos geneticamente determinados e, quando as condicﬁes ecofisiologicas sao otimas, a planta
pode expressar seu maximo potencial produtivo
(Bonato, 2000). Os resultados deste trabalho mos-

tram que, apenas o numero de vagens e, conse-
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F14. Resposta da soja a programas de recomendacao de
nutricao foliar na regiao médio norte do MT
BORTOLINI, C.G.‘; BORTOLON, L.‘; FONSECA, F.2; BERTAN, RF; COSTA, M.J.N. DA‘; PASQUALLI,
R.M.‘. ‘Fundacao Rio Verde, Cx. Postal 159, CEP 78455-000, Lucas do Rio Verde, MT,

rodrigo@inexamais.com.br

A adubacao foliar consiste no suprimento de
nutrientes por aspersao de soluc6es na parte aérea
das plantas. A absorcao de nutrientes pelas folhas é
geralmente maior do que quando estes sao aplicados ao solo, sendo essa um grande atrativo da adubacao foliar A adubacao foliar permite também suprir o nutriente na época de maior necessidade, para

corrigir uma situacao desfavoravel no momento.
Porém, as soluc6es de nutrientes muito concentradas podem causar queima das folhas, reduzindo a
area fotossintética e consequentemente a produtividade.

As altas produtividades obtidas na cultura da

4. Os tratamentos foram dispostos num delineamento em blocos casualizados, com quatro repetic6es.
Foram aplicados uniformemente a todos o tratamentos, 100 kg.ha" de P205 na linha de
semeadura.Todo o potassio foi aplicado a lanco,
na ocasiao da semeadura na quantidade de 100
kg.ha" de K20. As unidades experimentais apresentaram tamanho de 6 m de comprimento por 1,8 m
de largura e area util de 4,5 m2. Foi utilizado a cultivar de soja MonSoy 8866, inoculada e semeada sob
espacamento de 0,45 m e populacao de 12 plantas
por metro linear. A produtividade de graos foi obtida

soja fazem com que aumentem a demanda por nutrientes, muitas vezes tendo que supri-Ias de forma
complementar via folha. dos macronutrientes, e em

colhendo-se as parcelas supra citadas a 13% de

substituicao, no caso dos micronutrientes.
O experimento foi conduzido no municipio de
Lucas do Rio Verde, MT na safra 2004/05, entre

variancia, o teste de comparacao de médias para as

os meses de outubro a fevereiro, em area cultiva-

da anteriormente com arroz, em um Latossolo Vermelho Amarelo Distrofico de textura média (350
g.kg" de argila), com as seguintes caracteristicas
quimicas da camada 0 — 20 cm: pH (CaCl2 0,01
M.L") = 5,1; M.O. = 3,0 g.dm'3; P (Mehlich-1)
= 4,9 mg.dm'3; K, Ca, Mg, CTC = O,21;2,6;1,3
e 8,4 cmolc.dm'3, respectivamente e V = 48,8%.
Os tratamentos constaram de cinco programas

de nutricao na soja: aplicando-se as seguintes quan-

umidade.

Aos resultados, foi aplicada a analise da
épocas de aplicacao, e o ajuste dos dados de quantidades aplicadas por regressao polinomial.
Houve diferenca estatistica entra a testemunha
e a aplicacao do programa de nutricao, porém nao
houve diferenoa estatistica entre os tratamentos 5,
2 e 3 (Tabela 1). Nesse caso Os incrementos em
produtividade foram de até 8,0 Sclha, sendo economicamente viavel.
As respostas obtidas nesse experimento nos
mostra que para solos com teores de alguns
micronutrientes na classe médio, a aplicacao de fertilizantes foliares de boa qualidade pode substituir o

tidades de nutrientes via foliar Zn = 30gr; B = 40gr;

FTE, causando ganho significativo de produtivida-

Cu= 40gr; Mn= 150gr; S= 120gr; Ca= 65gr;

de.

B=40gr; R4 - S= 240gr; Ca= 39gr; B= 24gr. Os
tratamento utilizados foram: 1 — CoMo na semente
com FTE New Centro Oeste (12,0 % de Zn, 1,60
% de B, 1,60 % Cu e 8,0 % Mn) na quantidade de
15 kg/ha, conforme a solicitacao da empres; 2 —
sem micronutrientes via solo, CoMo ML 71 em tratamento de sementes, Ubyfol MS-Mn 15 em V5/
V6; Ubyfol L-S em R1 /2; Ubyfol MS-Florada em R1/
R2; Ubyfol L-S em R4; Ubyfol MS-Florada em R4; 3
— Idem ao T2 utilizando outra fonte de nutriente
quelatizada; 4 — Idem ao T2 utilizando matéria prima soluvel; 5 — sem micronutrientes via solo CoMo
ML 71 em tratamento de sementes; Ubyfol MS-Mn
15 em V5/6; Ubyfol MS Florada R1/2; Ubyfol ML
10 em R1/2; Ubyfol 00-00-50 + S em R1; Ubyfol
MS Florada em R3/4; Ubyfol 00-00-50 + S em R3/.

Porém algumas observacées foram feitas, como
por exemplo: deve ser feito um ajuste de populaoao
de plantas, devido ao intenso crescimento vegetativo
com a aplicacao do programa, causando acamamento
no tratamento 5, especialmente. Também pode ser
em funcao da cultivar.
Um fato observado foi a baixa produtividade
obtida com a aplicacao da mesma quantidade de
nutrientes utilizando matéria prima de alta solubilidade, mostrando a baixa eficiéncia agronémica
em relacao aos fertilizantes foliares de boa qualidade. As causas possiveis foram a baixa

translocacao na planta se comparado com um nutriente na forma quelatizada, aliado a pequenos

sinais de toxidez, observados nas folhas, como
cloroses marginais.
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TABELA 1. Tratamentos, época, formas de aplicacao, quantidades e rendimento da soja
submetida a programas de nutricao foliar.
Tratamento

Epoca

Forma

Quantidade
kg??? L7/ha

R endimento
sclha

1 Embrapa FTE NCO

Sem

Sulco

2 CoMo ML 71
Ubyfol MS-Mn 15
Ubyfol L-S

Sem
V5/6
R1l2
R1/2
R4
R4

TS

3 Ouelatizado

Idem T2

Idem T2

61,3 abc

4 Matéria prima

Idem T2

Idem T2

56,3 c

5 CoMo ML 71
Ubyfol MS-Mn 15
Ubyfol MS-Florada
Ubyfol ML 10
Ubyfol 0-0-50 + S

Sem
V5l6
R1l2
R1/2
R1/2
R3l4

TS

R3/4

Ubyfol MS-Florada

Ubyfol L-S
Ubyfol MS-Florada

Ubyfol MS-Florada
Ubyfol 0-0-50 + S

Foliar

Foliar
Foliar
Foliar
Foliar

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:
A aplicacao de programa de nutricao foliar pode
ser uma pratica economicamente viavel, porém deve
ser realizada com base em historico de manejo da
area, com 0 auxilio de analise de diagnose do estado nutricional das plantas , bem com a utilizacao
de fertilizantes de comprovada eficiéncia agron6mica.

60,0 bc
150
1,0
1,0
0,5
2,0
0,3

150

Foliar

1,0

Foliar

0,5

Foliar

0,3

Foliar
Foliar

1,0
0,3

Foliar

1,0

67,3 ab

68,0 a
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F15. Aplicacao de aminoacido e micronutrientes no tratamento de
sementes e em pré-florada na cultura da soja
LANA, A.M.Q.‘; SA, K.A.2; LANA, R.M.O.3; PEREIRA, D.M.‘; HAMAWAKI, O.T.°. Universidade Federal de
Uberlandia, Av. Amazonas, sln, sala 102, Bloco 4C, Campus Umuarama, Cx. Postal 593, CEP 38400-734,
Uberlandia, MG, e-mail:rmqlana@iciag.ufu.br; ‘Professora Adjunto/UFMG; 2Engenheira Agrénoma; 3Profes-

sora Titular/UFU; “Aluno de graduacao em Agronomia
O aumento da demanda por micronutrientes na
agricultura e a preocupacao com os impactos
ambientais da exploracao agricola do solo tém despertado interesse crescente nos ultimos anos.
Os cultivos sucessivos aliados ao aumento da
demanda de nutrientes pela soja, tém provocado
decréscimo generalizado na disponibilidade de alguns
micronutrientes, como molibdenio e cobalto (Campos e Hungria, 2000).
Teixeira et al. (2003) avaliando a aplicacao de
cobalto e molibdénio via foliar e no tratamento de
sementes, na cultura da soja, com e sem inoculante,
verificaram que o melhor resultado foi obtido com a
aplicacao de cobalto e molibdenio via foliar com
inoculante.
A aplicacao foliar de aminoacidos apresenta-se

cas quimicas: pH = 6,5; P, K (Mehlich") = 2,6,
96,3 mg dm°, respectivamente; Al“, Ca“, Mg“,
H+Al, CTC (pH 7,0) = 0,0;2,5;1,4;2,1 ; 6,28
cmolc dm'3, respectivamente; V, M.O. = 67, 2,5
%, respectivamente. B, Cu, Fe, Mn, Zn, S-SO44 =

0,14; 7,1 ; 17 ; 2,1 ;0,7 ; 9,0 mg.dm'°, respectivamente.

O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro
repeticées. As parcelas possuiam 6,0 m x 6,0 m,
deixando espacos de 0,45 m entre as mesmas e 1
m entre os blocos. Foram colhidas como area util 4
Iinhas de 5,0 m, totalizando 9m2. Os tratamentos
utilizados foram:

1) (Testemunha) Padrao

=

adubacao basica +

Zn, conforme Embrapa (2004);

como alternativa para o aumento na produtividade
de diversas culturas.
A aplicacao foliar do aminoacido aumenta o

3) Padrao + Aminoacido CaB2 em pré-florada;

equilibrio na absorcao dos nutrientes disponiveis re-

4) Padrao + Aminoacido CaB2 pré-florada +

gulando o metabolismo da planta. Este fato resulta
numa maior resisténcia ao ataque de patogenos e
aumenta 0 potencial produtivo.

Este experimento teve por objetivos avaliar o
efeito do tratamento de sementes com Co e Mo e
da aplicacao foliar de aminoacidos, utilizando como
testemunha a adubaoao padrao recomendada pela
Embrapa (2004), além de verificar qual a melhor
época de aplicacao (tratamento de sementes e via
foliar - 30 dias apos emergencia ou pré-florada), dos
micronutrientes cobalto e molibdénio, associados ao
aminoacido + CaB2, para uma melhor produtividade da soja.
O experimento foi conduzido entre os meses de

2) Padrao + Cofermol Plus no tratamento de sementes;

Cofermol Plus semente;
5) Padrao + Aminoacido CaB2 + Cofermol Plus préflorada;
6) Padrao + Aminoacido CaB2 + Cofermol Plus via
foliar aos 30 dias apos emergéncia.
A adubacao padrao foi realizada com 400 kg
ha" da formulacao 02-20-20. A fonte de molibdénio
e cobalto utilizada foi o Cofermol Plus, contendo
12% Mo e 1,3% Co e como fonte de aminoacido o
CaB2 que também apresenta 8% de Ca e 2% de B.
Foram avaliados a produtividade da soja e o peso
de mil graos. Efetuou-se a analise de variancia para
os dados obtidos, sendo as médias comparadas pelo

novembro de 2004 a marco de 2005, na area expe-

teste de Duncan a 5% de probabilidade.
Observa-se que houve diferenca significativa

rimental da Fazenda Capim Branco, localizada no
municipio de Uberlandia, MG, com declividade sua-

entre os tratamentos em relacao a produtividade e
peso de mil graos (Tabelas 1 e 2).

ve e aproximadamente 850 m de altitude. O clima é

Os tratamentos que receberam aminoacidos e

do tipo Aw segundo classificaoao de Koppen. Possui precipitacao média em torno de 1200 mm ano",
estando as chuvas concentradas nos meses de novembro a marco, umidade relativa do ar variando de
50-60% a 85-90% e temperatura média de 25 °C.
A cultivar de soja utilizada foi a Monsoy 8400. O
Latossolo Vermelho eutrofico utilizado, com 580 g
kg" de argila, apresentou as seguintes caracteristi-

micronutrientes via foliar e semente resultaram em
produtividade e peso de mil graos superiores ao tra-

tamento testemunha. A maior produtividade foi obtida quando se aplicou aminoacidos CaB2 +
Cofermol Plus pré-florada (Tabela 1), mas nao diferindo estatisticamente dos outros tratamentos.
A aplicacao do Aminoacido CaB2 + Cofermol
Plus tem grande lmportancia na fase corresponden-
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TABELA 1. Produtividade da soja (kg ha") em funcao da aplicacao de aminoacido e micronutrientes,
via semente e foliar.
V i

_

_

Produtividade (kg ha")

Tratamento

6503,52
6767,74
6759,15
6888,04
7206,26
6822,25

1. Padrao = Adubacao basica + Zn
2. Padrao + Cofermol Plus via semente
3. Padrao + Aminoacido CaB2 em pré-florada
4. Padrao + Aminoacido CaB2 pré-florada + Cofermol Plus semente
5. Padrao + Aminoacido CaB2 + Cofermol Plus pré-florada

6. Padrao + Aminoacido CaB2 + Cofermol Plus 30 dias apos emergencia

b
ab
ab
ab
a
ab

5,00

CV
Medias seguidas pela mesma Ietra, nao diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%

TABELA 2. Peso de mil graos de soja em funcao da aplicacao de aminoacido e micronutrientes, via
semente e foliar.
777

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Padrao
Padrao
Padrao
Padrao
Padrao
Padrao

"*Tratamento

_ _**

_

Peso de 1000 graos

= Adubacao basica + Zn.
+ Cofermol Plus via semente
+ Aminoacido CaB2 em pré-florada
+ Aminoacido CaB2 pré-florada + Cofermol Plus semente
+ Aminoacido CaB2 + Cofermol Plus pré-florada
+ Aminoacido CaB2 + Cofermol Plus 30 dias apos emergencia

169,90
175,87
175,58
176,63
175,74
176,66

2,95

CV

b
a
a
a
a
a

0

Médias seguidas pela mesma Ietra, nao diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%

te aos 30 dias apos a emergencia, pois potencializa

o desenvolvimento dos frutos. Este fato é comprovado pelos dados da Tabela 2, que apresenta como
melhor resultado do peso de mil graos o tratamento
no qual foi aplicado o Aminoacido CaB2 na fase 30
dias apos emergencia, apesar de nao diferir estatisticamente a 5% de probabilidade dos demais tratamentos, que diferiram da testemunha.

FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO DE PLANTAS
NO SISTEMA PLANTIO DIRETO. 1. Ponta Grossa,2000. Anais...Ponta Grossa; Assoc. dos Eng.
Agro.,2000. p. 146-160.
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
PESQUISA
AGROPECUARlA.Tecnologias de Producao de Soja
Regiao Central Do Brasil 2004. Londrina: EMBRAPA
Soja, 2004.237 p.

TEIXEIRA, M.R.; et. al.. Efeito da aplicacao de cobalto
e molibdenio foliar e na semente com e sem
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Brasil.Uberaba-MG, 324p.2003.
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F16. Eficiéncia agron6mica de Sett (calcio e boro) e Stimulate
aplicados em diferentes estadios fenolégicos na cultura da soja
MILLEO, M.V.R.‘; SILVA, G.P.2. ‘Universidade Estadual de Ponta Grossa, oelIim@ig.com.br; 2Stoller do
Brasil, gustavo@stoller.com.br

produtividade. Nos ultimos 20 anos a producao
mundial cresceu 14,8 kg/ha/ano, enquanto no Brasil
o crescimento foi de 14,6 kg/ha/ano e no Parana foi

A utilizacao de reguladores vegetais na agricultura também vem sendo considerada uma pratica
de alto potencial de resposta econémica, embora
ainda restrita as culturas de alto nivel tecnologico.
MILLEO e MONFERDINI (2004) em pesquisas realizadas com soja verificaram que 0 produto Stimulatea
proporcionou uma emergéncia mais rapida das sementes tratadas, maior producao de matéria seca e
produtividade de graos, salientando os efeitos positivos da utilizacao de estimulantes vegetais.

de 15,0 kg/ha/ano (ARANTES e SOUZA, 1993;
COSTA, 1996).
De acordo com Marschner, citado por YAMADA,
(1995) e Colhoum citado por ZAMBOLIM e VENTURA, (1996) a nutricao pode aumentar a resisténcia

cia agronémica de Sett® (calcio e boro) e Stimulate®
aplicados em diferentes estadios fenologicos na cultura da soja (Glycine max L.).
A pesquisa foi instalada a campo em area expe-

Nos ultimos sete anos a producao brasileira de

soja apresentou crescimento de 117,3%, conferindo ao Brasil o segundo Iugar entre os maiores produtores de soja, com uma producao anual da ordem de
60 milh6es de toneladas (Agrianual, 2005).
O cultivo de soja tem evoIu|'do juntamente com
as técnicas agronémicas, visando maior qualidade e

das plantas aos patogenos, pode influenciar o crescimento e a producao das plantas cultivadas, causando modificacﬁes na forma de crescimento, na
morfologia, na anatomia e na sua composicao qulmica.
Dentre os elementos, 0 calcio é absorvido des-

de antes do florescimento até a sua fase final. Sua

Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficién-

rimental da Fazenda Escola da UEPG em Ponta Gros-

sa, PR, em 2003/2004, em um CAMBISSOLO
Distrofico.
O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso com sete tratamentos e quatro repetic6es. As parcelas experimentais apresentaram
area total de 18,9 m2 (2,7 m x 7,0 m).

lmportancia esta na elongaoao e divisao celular. A

Os tratamentos utilizados foram: 1-Testemunha,

permeabilidade da membrana e a manutencao da
integridade celular dependem da adequada concen-

2-Sett@ (3,0 L/ha -R1), 3-Stimulate® (250 ml/ha R1), 4-Sett°° + StimuIate@ (3,0 Llha + 250 mllha R1), 5- Sett@ (3,0 L/ha - R3), 6- Sett® (1,5 L/ha - R,
+ 1,5 Llha - R3), 7- Sett® (3,0 L/ha - R1 + 3,0 Llha
- R3).

tracao de calcio.
O crescimento do grao de polen, sua germinacao
e o crescimento do tubo polinico igualmente 0 reque-

rem. Afeta a atividades enzimaticas e hormonais.
Aplicacées foliares de calcio até a época do
florescimento podem provocar aumento no numero
de graos por vagem, e numero de vagens por plan-

ta, assim como um pequeno aumento do peso de
1.000 graos (BOARETO et al. 1989).

O boro tem func6es bem definidas para as plantas, como o crescimento meristematico, divisao e
diferenciacao celulares.
O equilibrio do B promove a correta producao
do ABA, aumentando a permeabilidade da membra-

na celular, possibilltando o descarregamento dos
acucares das folhas e o carregamento do floema.
E essencial para a germinacao dos graos de polen, para o crescimento do tubo pollnico, para a formacao das sementes e das paredes celulares e é
importante também para a formacao das proteinas
contribuindo para 0 maior peso de frutos e de graos,
melhor qualidade das sementes e maior produtividade (MALAVOLTA et al., 1997).

A cultivar de soja foi BR 16 e foram avaliados: a

velocidade de emergéncia, a estatura das plantas de
soja, o numero de vagens por planta, a massa de

100 graos e a produtividade.
Os dados obtidos foram submetidos a analise
da variancia e quando significativas as diferencas
entre as médias (teste de F), estas foram comparadas pelo teste de DMS ao nivel de 5% de probabilidade.

A comparacao estatistica das médias dos dados relativos a velocidade de emergéncia para se
atingir 50% da populacao da parcela e a estatura de
plantas em cm (Tabela 1) nos permitiu observar que
os tratamentos nao exerceram influéncia nestes dois
parametros em funcao do estadio em que se realiza-

ram os tratamentos R1 e R3 apesar de que a estatura
média das plantas do ensaio apresentou-se mais ele-

vada do que a caracteristica desta cultivar.
Na avaliacao do numero de vagens por planta,
massa de 100 graos e produtividade (Tabela 2) a

483

Resumos da XX V/l Reuniao de Pesquisa de S0/a da Reg/'50 Central do Brasil

O estadio R1 é importante
para a definicao do potencial pro-

TABELA 1. Velocidade de emergéncia em dias para se atingir
50% da populacao da parcela e estatura de plantas

dutivo da soja, pois abrange o
inicio do florescimento, quando

em cm.

Tratamentos
1 . Testemunha
2 Sett®
3 .StimuIate@*
4 Sett®+Stimulate®
5 . Sett®
6 Sett®
7 .Sett®

Dose do
Veloc. de
Estatura
. .
____ produto/h_a_____ernergenc|a___im
—

3,0 L

250 ml
3,0 L+250 ml

3,0 L

1,5L+1,5L
3,0 L+3,0 L

9,25
9,50
9,25
9,00
9,25
9,00
9,50

105,3 a

a
a
a
a
a
a
a

103,0
103,3
103,3
105,8
103,0
103,5

a
a
a
a
a
a

Portanto, sao os momentos
mais indicados para se administrar uma complementacao em

calcio e boro na cultura da soja.
Pelo exposto, o produto

5,07

8,45

CV%

se verifica a ocorréncia de uma
flor aberta em qualquer no da
haste principal e o estadio R3 indica o inicio da frutificacao, as
vagens tém aproximadamente 5
mm de comprimento.

Sett® é eficiente agronomicamente.

Médias seguidas por Ietras diferentes nas colunas, diferem entre si ao nivel de
significancia de 5% indicado pelo teste de DMS; CV% = coeﬁciente de variacao.

TABELA 2. Numero de vagens por planta, massa de 100 graos e
produtividade.
Tratamentos

N° de vagens
p an t8* i
/I

Massa de
Produtividade
if graos
100
"
I gf
)
k 9 /h 9_2"_

1 Testemunha

41,25 b

14,50 b

2.Sett®
3.StimuIate®

47,0055
45,2555

16,00a
15,50ab

4.Sett®+StimuIate®
5.Sett®
6.s5u°
7.Sett®
cv%

47,2555
49,0055
48,5055
49,755
11,54

16,50a

2425 b
2940a
2537 b
3009a
3055a
3088a

16,00a
16,25a

I. M. Cultura da soja nos cerrados. POTAFOS: Piracicaba, 535
p., 1993.
BOARETO, A. E.; ROSOLEM,
C.A. Adubacao foliar. Campinas:
4

Fundacao Cargill, 669p., il.,

Médias seguidas por Ietras diferentes nas colunas, diferem entre si ao nivel de
significancia de 5% indicado pelo teste de DMS; CV% = coeficiente de variacao.

COSTA, J.A. Cultura da soja.

4.64

comparacao das médias dos dados revelou que todos os tratamentos apresentaram resultados superiores a testemunha.
O numero de vagens observado foi superior em
todos os tratamentos com Setté em relacao a testemunha tendo sido verificado o melhor resultado na
aplicacao de Sett@ 3,0 L/ha em R1 + 3,0 L/ha em R3
(tratamento 7).
Em relacao a massa de 100 graos conflrmando
os relatos da bibliografia descritos por MALAVOLTA
et al., (1997) observou-se a influencia do produto
na translocacao de assimilados, pois todos os tratamentos com Setti’ proporcionaram graos mais pesados que a testemunha.
As melhores produtividades foram igualmente
observadas nas aplicacﬁes de Sett® em R, e R3.

-

AGRIANUAL. Agrianual: anuario
da agricultura brasileira. Sao Paulo: Fnp Consultoria & Comércio,
2005.
ARANTES, N. E.; DE SOUZA, P.

30138

16,50a
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F17. Efeitos da aplicacao de calcio & boro e reguladores vegetais
nos estadios reprodutivos da cultura da soja (Glycine max L. Merril)
DOMINGUES, M.C.S.‘; RODRIGUES, J.D.’; OUEIROZ, C.E.L.°; BOLDRINI, D.C.“; MONTALVAO, P.C.°;
GAIOTTO, R.D.°. ‘UNIMAR, Av. Hyginno Muzzi Filho, 1001, CEP17525-000, Mar|'lia,SP,
sdomingues@hotmaiI.com; ZIB/UNESP, Botucatu; °Graduandos Agronomia UNIMAR - marilia/SP.

A soja brasileira é produzida de Norte a Sul do

Segundo Kamal et al (1995), a aplicacao de

Pais. Os principais estados produtores sao o Mato

cinetina nas fases R1 e R2 dos estadios reprodutivos

Grosso, 0 Parana e o Rio Grande do Sul, respectiva-

da cultura da soja, promoveu maior produtividade

mente. Até a década de 80, a producao brasileira

de graos de em algumas variedades, porém em condic6es de ambiente protegido. A aplicacao de 20
mgL" de GA3 reduziu o tamanho das vagens e tam-

concentrava-se nos estados do Sul do Brasil. A partir da década de 90, o Centro-Oeste tornou-se a
principal regiao produtora, sendo atualmente responsavel por cerca de 40% do total da producao brasileira (www.cnpso.embrapa.br).

O elemento boro é classificado como nutriente
importante na armazenagem de energia e na integri-

dade estrutural, estando presente em complexos
como o manitol, manans, acido polimanurénico e
outros constituintes de paredes celulares, além de
estar envolvido no alongamento celular e no metabolismo dos acidos nucléicos (Taiz & Zeiger, 2004).
O calcio é um nutriente que permanece na forma

i6nica, sendo constituinte da lamela média das paredes celulares. Pode ser requerido como cofator por
algumas enzimas envolvidas na hidrolise de ATP e
de fosfolipidios, podendo atuar como mensageiro
secundario na regulacao metabolica. Ambos sao
considerados elementos iméveis dentro das plantas,
apesar de que estes mecanismos precisos de
mobilizacao de nutrientes nao sejam bem compreendidos, e que as citocininas parecem estar envolvidas neste processo (Taiz & Zeiger, 2004).
Para Fageria (2002), a aplicacao de Boro em
diferentes espécies, ja foi importante, com efeitos
positivos no incremento da matéria seca das raizes
para as culturas de feijoeiro e trigo, sem interferir na
matéria seca do sistema radicular de plantas de soja.
A aplicacao de B e Ca, em funcao da baixa trans-

Iocacao, deve ser realizada em época de maior demanda de nutrientes pelas plantas, e que na cultura
da soja, ocorre na fase reprodutiva, entre os estadios R1 e R5, pois como estes elementos nao sao moveis na planta via floema, pode-se afirmar que a aplicacao destes nutrientes deve ser realizada durante
o florescimento e pos-florescimento (Bem et al., 1993).
Os biorreguladores sao compostos organicos
que, em baixas concentracﬁes, inibem, promovem
ou modificam processos fisiologicos e morfologicos
do vegetal. Maske et al (1998) obtiveram incrementos na produtividade da cultura da soja da ordem de
20,7%, com a aplicacao de GA3 e NAA via tratamento de sementes.

bém promoveu menor numero de brotacﬁes que originariam as flores.

A mistura comercial de auxinas giberelinas e
citocininas, denominado de Stimulate, promoveu
maior desenvolvimento de plantas de soja, com incremento no numero médio de folhas, via aplicacao
foliar do produto em conjunto com o tratamento de
sementes. Estes efeitos foram obtidos com a aplicacao foliar entre os estadios vegetativos V6 e V8 da
cultura (Domingues et al., 2004)

Diante disso, o presente ensaio teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes concentracﬁes de
calcio e boro e biorreguladores vegetais em 2 fases
reprodutivas distintas da cultura da soja.

O presente trabalho foi conduzido a campo no
municipio de SabinolSP, Fazenda Porto Seguro, nas
coordenadas geograficas 21° 27' 35" de latitude
sul e 49° 34’ 42" de longitude oeste. A semeadura
da soja foi realizada em 24 de novembro de 2004, e
a variedade em estudo foi a "Monsoy 8001”.
Previamente a semeadura todas as sementes

foram tratadas com Co e Mo e inoculante turfoso
com B. japonicum, de nome comercial masterfix.
Os tratamentos foram os seguintes:T1 — testemunha; T2 — SETT — 3L/ha — Fase R1; T3 — SETT —
3L/ha — Fase R3;T4 — SETT — 3 + 3L/ha — Fases R,
+ R3; T5 — STIMULATE — 0,25L/ha — Fase R1; T6 —
STIMULATE — 0,25L/ha — Fase R3; T, — STIMULATE
— 0,25L/ha — Fases R, + R3; T8 — STIMULATE +
SETT — 0,25 + 3L/ha — Fase R1; T9 — STIMULATE
+ SETT — 0,25 + 3L/ha — Fase R3; T10 — STIMULATE
+ SETT — 0,25 + 3L/ha — Fases R1 + R3.
O produto comercial SETT, é um fertilizante

liquido, contendo 10% de calcio e 2% de boro,
com densidade de 1,45. O Stimulate compreende
a mistura comercial de biorreguladores: auxinas (50
mg.L" de IBA), giberilinas (50 mg.L" de GA3) e
citocininas (90 mg.L" de Cinetina).

As aplicacﬁes de SETT e Stimulate foram realizadas na fase reprodutiva da cultura da soja, em R1
e R3, O delineamento experimental foi em blocos ao
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60880, 00m lO’Ef8lam9F\T0$ 9 4 f6D9Ti<,>58$,
e parcela de 25 m2, e o volume de solucao
foi de 200 L.ha".
Os parametros avaliados: n. vagensl
, n. de brotac6es laterais, peso de 100 sementes e produtividade.
A aplicacao de SETT + Stimulate, nao
alterou o numero de brotacﬁes laterals e
n. médio de vagens por planta, quando
aplicados nas fases reprodutivas da cultu-

QUADRO 1. N. vagens/planta e n. de brotacﬁes laterals de
plantas de soja submetidas a aplicacao de
SETT E STIMULATE, em R1 e R3. Sabino/SP

2005.

mostrou efetivo no incremento de produtividade da cultura, quando aplicado nas
fases R1 e R3, diferindo estatisticamente
da ,testemunha
Este ensaio reforca que a
_

1- Testemunha
2. Sett — R1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9_
10.

Sett — R3
Sett — R1 +R3
Stimulate — R1
Stimulate — R3
Stimulate — R1 +R3
Stimulate + Sett — R1
Stimmate + Sett _ R3
Stimulate + Sett — R1 +R3

"-— — CV <<»;.tj

o

56.05
69.15
56.45
66.50
62.50
70.00
73.50
61.00
68.25
66.00

2.85
3.35
2.65
3.15
3.05
3.20
3.25
3.15
3.20
3.50

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

15.13 W

18,62’

Médias seguidas de mesma Ietra na vertical nao diferem entre si pelo Teste
Duncan ao nivel de 5% de probabilidade.

QUADRO 2. Peso de 100 sementes de soja e produtividade, submetidas a aplicacao de SETT E
STIMULATE, em R1 e R3 . Sabino/SP 2005.

_

**___*

Tratamentos

2_
3_
4_
5,
6.
7.

__ ___i* if

Sett _ R1
Sett _ R3
Sett _ R1
Stimulate
Stimulate
Stimulate

Prod .

R100

ﬁﬁseimentes(g)_;l(g/ha

1 . Testemunha

aplicacao de SETT na fase reprodutiva
melhora a produtividade, com maior
mobilizacao de reservas organicas para os
orgaos reprodutivos (Quadro 2).

Referencias bibliograficas

N. vagensl N. brotacﬁes
W" _planta __7 If.-lﬁterais 7

Tratamentos

_____

ra da soja (Ouadro 1).
Em relacao ao peso de 100 sementes
(Quadro 2), o SETT, aplcicado nas fases
R1 + R3 (T4), promoveu os maiores au_
mentos da massa das sementes, seguido
da aplicacao de Stimulate (T5), em torno
de 16,79 contra 13,19 obtidas nas plantas nao tratadas. Estes resultados concordam com a maioria das pesquisas desenvolvidas com aplicaoao de calcio e boro e
biorreguladores na fase reprodutiva da cultura, que requerem fotoassimilados para
promover o enchimento de graos.
Ouanto a produtividade, o SETT se
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13,15 b
14,69 ab
13,24 b

1522
1845
1753
2319
1950
1584
1896
1957
1539
1881

16,73 a
16,75 a

+R3
- R1
— R3
— R1 +R3

8- Stimulate + Sett — R1

9 . Stimulate + Sett — R3
10. Stimulate + Sett — R14-R3

14,17
14,63
14,46
15 , 29

b
ab
b
ab

b
ab
ab
a
ab
b
ab
ab
b
ab
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F18. Aspectos produtivos da cultura da soja (Glycine max L. Merril)
submetidas a aplicagéio de calcio, boro e reguladores vegetais
durante a fase reprodutiva
DOMINGUES, M.C.S.‘; RODRIGUES, J.D.2; MACHADO, M.O.”; CACIATORE, R.D.B.3; BRAGANCA, C.A.M.3.
‘UNIMAR, Av. Hyginno Muzzi Filho, 1001, CEP 17525-OOO, Marilia, SP, sd0mingues@h0tmai|.com; 2lB/
UNESP, Botucatu; 3Graduand0s Agronomia UNIMAR - marilia/SP.

O elemento boro (B) é classificado como nutriente importante na armazenagem de energia e na
integridade estrutural, estando presente em complexos como 0 manitol, manans, acido polimanurénico e outros constituintes de paredes celulares, além de estar envolvido no alongamento celular e no metabolismo dos acidos nucléicos (Taiz
& Zeiger, 2004).
O calcio (Ca) é um nutriente que permanece na

forma ifmica, sendo constituinte da lamela média
das paredes celulares. Pode ser requerido como
cofator por algumas enzimas envolvidas na hidrélise

de ATP e de fosfolipidios, podendo atuar como mensageiro secundario na regulagzao metabélica. Ambos
sao considerados elementos iméveis dentro das plan-

tas, apesar de que estes mecanismos precisos de
mobilizasao de nutrientes nao sejam bem compreendidos, e que as citocininas parecem estar envolvidas neste processo (Taiz & Zeiger, 2004).
Deficiéncias de boro sao muito comuns na agri-

cultura brasileira mas, 0 conhecimento exato sobre
as exigéncias, levando-se em consideragao diferentes espécies e variedades ainda sao insuficientes,
principalmente em relaséo a cultura da soja (Furlani

& Castro, 2001), e que estas diferengas na absorgéo e translocagao de boro podem estar atribuidas a
variagao genotipica, que afeta a capacidade de transportar e acumular boro nas sementes.
Segundo Rerkasem & Jamjod (1997), 0 boro é
importante na diviséo e alongamento celular, na germinagéo do grao-de-pélen, alongamento do tubo
polinico e fecundagao, garantindo a formagao dos
frutos e sementes, sendo fator determinante na produgao. A reserva de boro nas sementes também é
extremamente importante, pois sementes deficientes apresentam baixo poder germinativo, e irao ori-

palmente em regi6es onde as culturas ja atingiram
um nivel elevado de tecnologia e manejo. Castro
(1980) considerou que a melhoria nas produgées de
soja pela utilizasao de reguladores vegetais tem recebido grande énfase nas pesquisas realizadas.
Os biorreguladores sao compostos organicos
que, em baixas concentra<;6es, inibem, promovem
ou modificam processos fisiolégicos e morfolégicos
do vegetal. As citocininas possuem grande capacidade de promover divisao celular, participando

assim do processo de alongamento e diferenciaséo celular, principalmente, quando interagem com
as auxinas. O acido giberélico possui efeito
marcante no processo de germinasao de sementes, ativando enzimas hidroliticas que atuam no
desdobramento das substancias de reserva. As
giberelinas também estimulam 0 alongamento e a
divisao celular. As auxinas possuem ac;5o caracteristica no crescimento celular, agindo diretamente no aumento da plasticidade da parede celular,
conferindo a esta, alongamento irreversivel (Vieira
& Monteiro, 2002).

A aplicagao exégena de GA3 em sementes de
soja previamente a semeadura acelerou a emergén-

cia de plantulas em condi<_:6es de baixa temperatura
de solo (1 O — 15°C), mas atrasou 0 desenvolvimento posterior de plantulas, a nodulagéo por bactérias
do genero B. japonicum, e a habilidade de fixasao
de nitrogénio pelas plantas, durante 0 estadio inicial
de desenvolvimento. Sementes tratadas com GA3,
germinam 1 a 2 dias antes, em comparasao a sementes nao tratadas, com dosagem entre 100 a
1000 mg.L-". Em seguida 0 desenvolvimento é recuperado inclusive com incrementos de nodulagao
de plantas e acumulo de nitrogénio, na fase de R4
(Zhang et al., 1997).

ginar plantulas anormais.
A aplicaeao de B e Ca, em fungéo da baixa
translocaeao para outros érgaos do vegetal via

Diante disso 0 presente ensaio teve por objetivo avaliar 0 efeito da aplicagao de calcio, boro,
auxinas, giberelinas e citocininas na fase reprodutiva

floema, deve ser realizada em época de maior demanda de nutrientes pelas plantas, durante 0
florescimento e pés-florescimento (Bem et al., 1993).
Para a cultura da soja, a época adequada ocorre na
fase reprodutiva, entre os estadios R1 e R5
Jé a aplicagao de reguladores vegetais, visa também aprimorar os padr6es de produtividade, princi-

da cultura da soja, em condi(;6es de campo.
O presente ensaio foi conduzido a campo no
municipio de Sarutaié/SP, nas coordenadas geograficas 23°16'20" de latitude Sul e 49°28'48"
de longitude Oeste. Utilizou-se a variedade BRS —
133, semeada em 10 de novembro de 2004. Previamente a semeadura todas as sementes foram
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tratadas com Co e Mo e inoculante turfoso com
B. japonicum,.
Os tratamentos foram os seguintes:T1 — testemunha; T2 — SETT — 3L/ha — Fase R1; T3 — SETT —
3L/ha — Fase R3;T4 — SETT — 3 + 3L/ha — Fases R1
+ R3; T5 — STIMULATE — O,25L/ha — Fase R1; T6 —
STIMULATE — 0,25L/ha — Fase R3; T7 — STIMULATE
— O,25L/ha — Fases R1 + R3; T8 — STIMULATE +
SETT — 0,25 + 3L/ha — Fase R1; T9 — STIMULATE
+ SETT — 0,25 + 3L/ha - Fase R3; T10 — STIMULATE
+ SETT — 0,25 + 3L/ha — Fases R1 + R3.
O produto comercial SETT, é um fertilizante li-

quido, contendo 10% de Ca e 2% de B, com densidade de 1,45 g/L. O Stimulate compreende a mistura comercial de biorreguladores: auxinas (50 mg.L“
de IBA), giberilinas (50 mg.L“ de GA3) e citocininas
(90 mg.L" de Cinetina).

As aplicacées de SETT e Stimulate foram realizadas na fase reprodutiva da cultura da soja, em R.
e R3, O delineamento experimental foi em blocos ao
acaso, com 1O tratamentos e 4 repeticées, onde
cada parcela foi representada por area util de 25 m2,
e 0 volume de solucao foi de 200 L.ha“.
Os parametros avaliados foram os seguintes:
numero médio de vagens por planta peso de 1000
sementes e produtividade.
Observa-se que a aplicacéo de calcio, boro e
biorreguladores vegetais (auxinas, giberelinas e
citocininas) apresentaram efeito positivo no incremento de niveis médios de vagens por planta (Quadro 1), onde as melhores concentracées foram de
calcio e boro (SETT) na concentracao de 3 L.ha"
na fase reprodutiva R3 (T3), em relacéo a testemunha.
Esta aplicacao na fase reprodutiva nao interferiu negativamente na produtividade da cultura, como
se observa no Quadro 1, provavelmente em funcéo
do periodo de veranico ocorrido na época do pleno
flo-rescimento da cultura da soja, que poderia ter
promovido melhores produtividades, inclusive para
0 sojicultor.
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Em relacéo ao peso de 1000 sementes (Quadro
1), nao houve diferencas significativas em incremento

na massa das sementes.
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QUADRO 1. N. vagens/planta, produtividade em Kg/ha e peso de 1000 sementes de soja submetidas a
aplicacao de SETT E STIMULATE, durante os estadios fenologicos R1 e Ra. Sarutaia/SP
2005.

Tratamentos

...__

J

N“ vagens/planta

_

39,70 b
45,55 ab
59,60 a

. TESTEMUNHA
ETT — R1
ETT — R3
ETT — R1 + R3
TIMULATE — R1
TIMULATE — R3
TIMULATE — R1 +R3
TIMULATE + SETT — R1
(.D( U)(/U3(D.D( TIMULATE + SETT — R3
9co \|o>c1_4>o ro-\ —\LOlD\O'l 1-P00.
Ok7—\
STIMULATE + SETT — R1 + R3

cv (%)

50,72 ab
47,50 ab

59,57
55,60
48,20
57,97
55,10

W (W

ab
ab
ab
ab
ab

20,10

Produtividade

P.1000 sementes

Ksfhe. 2
2551,06
2634,53
2184,49
2876,43
2529,37
2472,54
2634,34
2408,09
2786,25
2580,12

ab
ab
b
a
ab
ab
ab
ab
a
ab

Q
148,45
156,17
147,68
146,36
153,23
155,55
159,47
156,92
156,51
149,80

11,04

Médias seguidas de mesma Ietra na vertical nao diferem entre sl pelo Teste Duncan ao nivel de 5% de probabilidade.

<><><><><>

5,22

_
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Resumos da XX V// Reuniao de Pesquisa de Soja da Reg/'50 Central do Brasil

489

F19. Eficiencia agronﬁmica de Stimulate 10X na cultura da soja
MILLEO, M.V.R.‘; SILVA, GP. ‘Universidade Estadual de Ponta Grossa, oe|Iim@ig.com.br; 2Stoller do Brasil.
Nos ultimos sete anos a producao brasileira de
soja apresentou crescimento de 1 17,3%, conferindo ao Brasil o segundo Iugar entre os maiores produtores de soja, com uma producao anual da ordem de
60 milhﬁes de toneladas (Agrianual, 2005).
Devido a importancia da cultura, técnicas agronomicas visando maior qualidade e produtividade tém
sido desenvolvidas, tais como, plantio direto na palha, rotacéo de culturas e, inclusive, 0 uso de reguladores vegetais, que podem contribuir para melhorar as caracteristicas morfologicas e fisiologicas da
cultura da soja.
Os efeitos da aplicacao isolada de promotores de
crescimento, como as auxinas, citocininas e giberelinas
sao bem conhecidos. Porém, sabe-se que estes reguladores vegetais raramente agem sozinhos, havendo
interac6es sinergisticas, antagonicas e aditivas entre eles (Coenen & Lomax, 1997; Yang et al., 1996).
A mistura de dois ou mais reguladores vegetais,
ou destes com outras substancias (aminoacidos e
ou nutrientes) é designada de estimulante vegetal,
podendo, este composto quimico, atuar em divisao

foram realizadas nas sementes, no sulco de semeadura e nas folhas, estabelecendo os seguintes tratamentos: 1-Controle; 2- Stimulate 10X (25 ml/100kg
de sementes, TS - tratamento de sementes); 3Stimulate 10X (50 ml/100kg de sementes, TS); 4-

Stimulate 10X (75 ml/100kg de sementes, TS); 5Stimulate 10X (50 ml/ha, SP — sulco de plantio); 6-

Stimulate 10X (100 ml/ha, SP); 7- Stimulate 10X
(150 ml/ha, SP); 8- Stimulate 10X (25 ml/ha, FL pulverizacao foliar); 9- Stimulate 10X (50 ml/ha FL);

celular, diferenciacéo e alongamento das células e
modificar processos fisiolégicos das plantas.

10- Stimulate 10X (75 ml/ha FL).
As aplicacoes do STIMULATE 10X no sulco de
semeadura foram realizadas através de pulverizacﬁes
dirigidas ao interior das linhas de semeadura, durante a mesma. As pulverizacoes foliares ocorreram no
estadio V5 do desenvolvimento da cultura da soja.
Os parametros avaliados foram a porcentagem
de germinacao, aos 10 dias apos a semeadura, a
velocidade de emergencia, em dias, para se atingir
50% da populacéo da parcela experimental, o numero de vagens por planta nos estadios R6 e R8, a
produtividade e a massa de 100 graos por parcela.
Os dados obtidos foram submetidos a analise
de variancia e as médias, quando significativas, com-

Castro & Vieira (1999) observaram que semen-

paradas pelo teste de DMS ao nivel de 5% de pro-

tes de soja tratadas com Stimulate, produto com-

babilidade.
O teste de comparacéio das médias da velocida-

posto por citocinina, giberelina e auxina, tiveram
maior velocidade de crescimento de raiz e acumulo
de matéria seca.
O presente trabalho foi desenvolvido com 0 obje-

tivo de avaliar a eficacia agronomica de diferentes concentracﬁes e formas de aplicacao de STIMULATE 10X
na cultura da soja e de melhor elucidar os efeitos da
interacéo entre auxinas, citocininas e giberelinas.

O experimento foi conduzido a campo, na Fazenda Escola "Cap5o da Onca”, da Universidade

Estadual de Ponta Grossa, na safra agricola de 2004/
2005, utilizando-se sementes da cultivar de soja BRS
134, semeadas em um CAMBISSOLO distréﬁco, com
densidade de plantio de 18 sementes por metro, com
espacamento entre linhas de 45 cm.
O delineamento experimental foi em blocos ao
acaso, com 10 tratamentos e 4 repeticﬁes, sendo
cada parcela experimental constituida por 6 linhas
espacadas em 45cm com 7 m de comprimento,
totalizando 18,9 m2.
As aplicacoes do bioestimulante liquido
STIMULATE 10X, composto de 0,9 g/L de cinetina
(citocininal + 0,5 9/ L de acido 4-indol-3-ilbutirico

(auxina) + 0,5 g/L de acido giberélico (giberelina),

de de emergéncia e da porcentagem de germinacao,
aos 10 dias apos a semeadura (Tabela 1), permitiu

observar que as sementes que receberam 0 tratamento com STIMULATE 10X (TS) antes da semeadura e no sulco de semeadura (SP), emergiram em
tempo inferior aos demais tratamentos e ao controle, e apresentaram um maior numero de sementes
germinadas, aos 10 dias apos a semeadura.
O teste de comparacao das médias do numero
de vagens por planta (Tabela 2) revelou que todos
os tratamentos apresentaram resultados superiores
ao do controle.
A produtividade foi positivamente influenciada
pelos tratamentos com STIMULATE 10X, pois se
verificou um aumento de 368 kg/ha entre os melhores resultados, tratamentos 6 e 8 (2.783 kg/ha) e o
controle (2.415 kg/ha).
Esse incremento na produtividade, principalmente
desses dois tratamentos em relaoao ao controle, pode
ter ocorrido em funcao do maior numero de vagens
por planta e da maior massa de 100 graos (Tabela 2).
Os resultados apresentados sugerem uma possivel interacéo entre auxinas, giberelinas e citocininas,

490

Embrapa Soja. Documentos 25 7

TABELA 1. Velocidade de emergencia, em dias, para se atingir 50% da populacéio da parcela e
porcentagem de germinacao, aos 10 dias apos a semeadura.
Tratamentos

Modo de
.
..
aphcacao

Concentr.

1. Controle

2. Stimulate 10X
3. Stimulate 10X
4. Stimulate 10X
5. Stimulate 10X
6. Stimulate 10X
7. Stimulate 10X
8. Stimulate 10X
9. Stimulate 10X
10. Stimulate 10X

-3

TS‘
TS
TS
SP2
SP
SP
FL3
FL
FL

25 ml/100 kg de stes
50 ml/100 kg de stes
75 ml/100 kg de stes
50 ml ha”
100 ml ha"
150 ml ha"
25 ml ha"
50 ml ha“
75 ml ha“

cv% 7

Veloc. de emergencia

(ﬂies) .
10,50
9,25
9,00
9,00
9,75
9,50
9,25
10,50
10,00
10,50

a
b
b
b
ab
ab
a
a
ab
a

Germinacao
_ (%)
66,25
72,50
73,75
73,75
72,50

c
ab
a
a
ab

76,25 a

76,25
67,50
66,25
68,75

7,24

a
c
c
bc

3,66

Médias seguidas por Ietras diferentes nas colunas, diferem entre si ao nivel de 5% pelo teste de DMS; ‘Tratamento de sementes;
2Pulveriza<;ao dirigida na linha de semeadura, no momento da semeadura; 3Pulveriza<;ao foliar no estadio V5; CV% = coeficiente de
variacao.

TABELA 2. Numero de vagens por planta, produtividade e massa de 100 graos, obtidos no ensaio
com soja.
Tratamentos

1.
2.
3.
4.

Modo de

aplicacao

Controle
Stimulate 10X
Stimulate 10X
Stimulate 10X

5. Stimulate 1OX

6. Stimulate 10X
7.
8.
9.
10.

Stimulate
Stimulate
Stimulate
Stimulate

10X
10X
10X
10X

TS1
TS
TS
SP2
SP
SP
FL3
FL
FL

N° vagens por planta
23,75
28,00
36,25
37,50
36,75
32,50
31,25
37,00
35,25
33,75

CV%

e
d
ab
a
a
bc
cd
a
ab
abc

7,96

Producao
(Kg ha")
2415,0
2707,0
2741,0
2701,0
2692,0
2783,0
2764,0
2783,0
2780,0
2771,0
3,27

b
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Massa de 100 graos

I9)
16,52
17,33
16,98
17,40
17,13

Z
b
a
ab
a
ab

17,27 a

17,33 a
17,27 a

16,95 ab
17,35 a

2,42

7

ff

Médias seguidas por Ietras diferentes nas colunas, diferem ao nivel de 5% pelo teste de DMS; ‘Tratamento de sementes;
2Pulveriza<;ao dirigida na linha de semeadura, no momento da semeadura; 3Pulverizacao foliar no estadio V5; CV% = coeficiente de
variacao.

presentes no STIMULATE 10X, favorecendo a germinacéo, o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo

da cultura da soja.
STIMULATE 10X é eficiente para a cultura da
soja, em todas as doses testadas, podendo ser aplicado através de tratamento de sementes, no sulco
de semeadura ou em pulverizacao foliar, durante o
desenvolvimento vegetativo da cultura.
STIMULATE 10X nao causa fitointoxicacao a
cultura da soja nas doses e formas de aplicacao testadas nesse ensaio.

Referéncias bibliograficas
AGRIANUAL. Agrianual: anuario da agricultura bra-

sileira. Sao Paulo: Fnp Consultoria & Comércio, 2005.
CASTRO, P. R. C.; VIEIRA, E. L. Utilizacao de
rizotrons para a avaliacéo do desenvolvimento do
sistema radicular de sementes de soja (Glycine max

L.) sob pré-tratamentos com Stimulate. In: VII CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL,
1999, Brasilia. Resumos. Brasilia, 1999. p. 60.
COENEN, C.; LOMAX, T.L. Auxin-cytokinin interactions
in higher plants: old problems and new tools. Trends
in Plant Science, v. 2, n. 9, p. 351-356. 1997.
YANG, T.; DAVIES, P.J.; REID, J.B. Genetic dissection
of the relative roles of auxin and gibberellin in the
regulation of stem elongation in intact light-grown
peas. Plant Physiology, v. 110, p. 1029-1034. 1996.

Resumos da XX Vll Reuniao de Pesquisa de S0/a da Regiéo Central do Brasil

491

F20. Avaliacao da eficacia agronomica de diferentes doses e
formas de aplicacao de Stimulate na cultura da soja
MILLEO, M.V.R.‘; SILVA, G.2. ‘Universidade Estadual de Ponta Grossa, oellim@ig.com.br; 2Stoller do
Brasil.

A soja no Brasil é 0 principal produto para a
industria de oleaginosas, com capacidade de extracéo e refino estendida a varias regi6es produtoras.

O Brasil ocupa o segundo Iugar entre os maiores
produtores de soja, com uma producao anual da
ordem de 60 milh6es de toneladas (Agrianual,
2005).
Devido a relevancia dessa cultura, numerosos
estudos tem sido realizados sobre a mesma, visando, notadamente, seus aspectos fitotécnicos como
0 plantio direto na palha, rotacao de culturas, os
parametros para fertilizacao do solo, o melhoramento genético , 0 tratamento fitossanitario, entre outros. O uso de reguladores vegetais também pode

vir a contribuir para melhorar as caracteristicas
morfologicas e fisiologicas da cultura da soja.
Os efeitos da aplicacao isolada de promotores
de crescimento, como as auxinas, citocininas e
giberelinas sao bem conhecidos. Porém, sabe-se que
estes reguladores vegetais raramente agem sozinhos,
havendo interacées sinergisticas, antagonicas e
aditivas entre eles (Coenen & Lomax, 1997; Yang

et al., 1996).
A mistura de dois ou mais reguladores vegetais,
ou destes com outras substancias (aminoacidos e
ou nutrientes) é designada de estimulante vegetal,
podendo, este composto quimico, atuar em divisao
celular, diferenciacao e alongamento das células e
modificar processos fisiologicos das plantas.
O presente trabalho foi desenvolvido com 0 objetivo de avaliar a eficacia agronomica de diferentes
doses e formas de aplicacao de STIMULATE, com-

posto por 0,09 g/L de Cinetina + 0,05 g/L de Acido
giberélico + 0,05 glL de Acido 4-indol-3-ilbutirico,
na cultura da soja.
O experimento foi conduzido a campo, na Fazenda Escola ”Capao da Onca”, da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, na safra agricola de 2001/
2002, utilizando-se sementes da cultivar de soja
CODETEC 206, semeadas em um CAMBISSOLO
distréfico, com densidade de plantio de 16 sementes por metro, com espacamento entre linhas de 45

L/100 kg de sementes (tratamentos 2,3 e 4, respectivamente), no sulco de plantio (SP), no momento da semeadura, nas doses de 0,5; 1,0 e 1,5
L/ha (tratamentos 5, 6 e 7, respectivamente) e através de pulverizacao foliar (FL), em V5, nas doses
de 0,25; 0,5 e 0,75 L/ha (tratamentos 8, 9 e 10,
respectivamente), comparado ao tratamento Testemunha (1).
Foram avaliados: a velocidade de emergencia,
em dias, para se atingir 50% da populacao da parcela, a porcentagem de germinacao, aos 10 dias
apos a semeadura, o numero de vagens por planta, a produtividade e a massa de 1.000 graos. Os
dados obtidos foram submetidos a analise de
variancia e, quando significativas as diferencas
entre as médias (teste F), estas foram comparadas pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade
O teste de comparacao das médias da velocidade de emergencia e da porcentagem de germinacao,
aos 1O dias apos a semeadura (tabela 1), permitiu
observar que as sementes que receberam 0 tratamento com STIMULATE antes da semeadura (TS) e
no sulco de semeadura (SP), emergiram em tempo
inferior aos demais tratamentos e a testemunha e
apresentaram um maior numero de sementes germinadas.

O teste de comparacao das médias do numero de vagens por planta e da massa de 1.000 graos
(Tabela 2) revelou que todos os tratamentos apresentaram resultados superiores aos da testemunha.

A produtividade (Tabela 2) também foi positivamente influenciada pelos tratamentos com
STIMULATE, pois se verificou um aumento de 1.389
kg/ha entre o melhor resultado, tratamento 9 (3.634
kg/ha) e a testemunha (2.245 kg/ha).
Os resultados apresentados sugerem uma possivel interacao entre auxinas, giberelinas e citocininas,
presentes no STIMULATE, favorecendo a germinacao, o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da
cultura da soja.

STIMULATE é eficiente para a cultura da soja,

cm.
O delineamento experimental foi 0 de blocos

em todas as doses testadas, podendo ser aplicado

ao acaso, com 10 tratamentos e 4 repetic6es. As
parcelas experimentais apresentaram area total de
18,9 m2. O bioestimulate STIMULATE foi aplicado
nas sementes (TS), nas doses de 0,25; 0,5 e 0,75

através de tratamento de sementes, no sulco de
semeadura ou em pulverizacao foliar.

STIMULATE nao é fitotoxico a soja, nas doses
e formas de aplicacao testadas nesse ensaio.
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TABELA1. Velocidade de emergencia, em dias, para se atingir 50% da populagao da parcela e
porcentagem de germinagao, aos 10 dias apos a semeadura. UEPG - 2001/2002
Tratamentos

CO|1C8I1tI'.

1.Testem.

Veloc. de emergencia

Germinacao

(dias)

(%)

10,25abc

64,38 b
71,25ab
70,63ab
73,13ab
70,88ab
78,13a
72,50ab
68,75ab
68,13 b
68,75ab

—
TS‘
TS‘
TS
SP2
SP
SP
FL”
FL
FL __ Z___

—

2. Stimulate
3. Stimulate
4.Stimulate
5.Stimulate
6.Stimulate
7.Stimulate

8.Stimulate
9.Stimulate
10.Stimulate ____

cv%

Modo de
aplicacﬁo

0,25 Ll100 kg de sem.
0,50 Ll100 kg de sem.
0,75 Ll100 kg de sem.
50 ml ha"
100 ml ha"
150 ml ha"
25 ml ha“
50 ml ha"
75_rl1l ha"
_

T 3 72

9,00
9,00

5,80
~

c

9,75abc
9,50abc
9,25 bc
10,50ab
10,50ab
10,75a

,,_,_
.

c

9,25 bc

I

_____

__75,51__

1

Médias seguidas por Ietras diferentes nas colunas, diferem entre SI ao nivel de 5% pelo teste de Tukey; Tratamento de sementes;
2Pulveriza<;ao dirigida na linha de semeadura, no momento da semeadura; 3Pulverizacao foliar no estadio V5; CV% = coeficiente de
variagao.

TABELA 2. Numero de vagens por planta, produtividade e massa de 1000 graos, obtidos no ensaio
com soja. UEPG-PR 2.001/2002
Tratamentos

1.Testem.
2. Stimulate
3.Stimulate
4.Stimulate
5. Stimulate
6. Stimulate
7.Stimulate
8.Stimulate
9. Stimulate
10.Stimulate

Modo de
_
apllc.

N° vagens por
planta

Produtividade
(kg/ha)

Massa de 1000
..
_ graos

TS‘
TS1
TS
SP2
SP
SP
FL2’
FL
FL

23,35
d
27,30 cd
39,038
37,75a
34,13ab
29,67 bc
31,73 bc
38,35a
34,75ab
34,65ab

2.245 b
2.635ab
2.863ab
3.214ab
2.990ab
3.172ab
3.058ab
3.422a
3.634a
3.368ab

178,0 b
182,8ab
187,5a
187,8a
181,0ab
187,3a

CV%

6,71

14,98

188,0a

186,8ab
188,3a
184,8ab
4,02

Médias seguidas por Ietras diferentes nas colunas, diferem ao nivel de 5% pelo teste Tukey; ‘Tratamento de sementes; 2Pulverizacao
dirigida na linha de semeadura, no momento da semeadura; 3Pulverizacao foliar no estadio V5; CV% = coeficiente de variagao.
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F21. Desenvolvimento radicular de plantas de soja
(Glycine max L. Merrill) influenciado por bioestimulante
CATO, S.C.‘; CASTRO, P.R.C.2; OLIVEIRA, R.F.;‘. ‘Bolslsta GD/CNPq/ESALO/USP, Cx. Postal 09, CEP
13418-900, Piracicaba, SP, stellac@esalq.usp.br; ZESALO/USP; 3Stoller do Brasil Ltda.

Nos ultimos sete anos a producao brasileira de

soja apresentou crescimento da ordem de 117,3%,
conferindo ao Brasil 0 segundo Iugar entre os maiores produtores. Dentre as inumeras técnicas agronémicas visando melhor desempenho da cultura esta

0 uso de biorreguladores e bioestimulantes. Embora os efeitos da aplicacao isolada de promotores de

crescimento como as auxinas, citocininas e
giberelinas sejam bem conhecidos, ha ainda escassez de trabalhos nacionais e internacionais mostrando os efeitos da interacao entre estes

O delineamento experimental foi 0 inteiramente
casualizado, com trés tratamentos e cinco repeti<;6es. Os resultados obtidos foram submetidos a
analise de regressao polinomial.
Menor area foliar e massa de matéria seca da
parte aérea foram verificadas com a concentracao
de 1,7 ml.L" (250 mL.ha") do bioestimulante liquido (Figuras 1 e 2).
Area foliar

14000
12000 0-’= 11092.43

biorreguladores.

Valio & Schwabe (1978) observaram uma
interacao negativa entre giberelina e citocinlna sobre o alongamento da haste de feijoeiro. Leite et al.
(2003) também notaram que estes dois fit0rre-

guladores quando aplicados separadamente promoveram alongamento da haste de plantas de soja, mas
quando aplicados juntos, a citocinlna inibiu os efeitos da giberelina, diminuindo o porte das plantas, as
quais apresentaram uma diminuicéo no numero de
nos, no dlametro do caule, na area foliar na producao de matéria seca, sem quaisquer efeitos sobre 0
nL'1mero de folhas, ramificacées e matéria seca de
raizes

10000 I
"E 8000 I
0000 I
4000 1

tas de soja.
O experimento foi conduzido no Departamento
de Ciencias Biolégicas da ESALO/USP, utilizando-se
sementes de soja da cultivar MG/BR — 46 (Conquis-

ta), semeadas na primeira quinzena de Dezembro de
2004, em vasos de 20 litros, deixando-se duas plantas por vaso.
Aplicacées foliares de Stlmulate®, as concentracﬁes de 1,7 e 3,4 ml L", equivalente a 250 e 500
mL.ha", respectivamente, considerando um volume
de calda de 150 L.ha", foram realizadas no estadio
fenologico V5. As plantas do controle foram pulverizadas com agua.
As avaliacées foram realizadas no inicio do
florescimento, em R1. Os parametros avaliados foram: area foliar, massa de matéria seca da parte
aérea, area e massa de matéria seca das raizes.

'

’

10223,2s
_

.

0

T

Q

2000 0

y=640,69X2—2610,5X+11692**

R1=1

.

0

1,7

3,4

Stimulate (ml 1;‘)
FIG. 1. Efeito de Stimulate® sobre a area foliar em plantas
de soja.

* * significativo ao nivel de 1% de probabilidade.

Em funcao disto, 0 presente trabalho objetivou
avaliar 0 efeito do bioestimulante liquido Stimulate“),
composto de 90 mg.L" de cinetina (citocinlna), 50
mg.L'l de acido 4-indol-3-ilbutirico (auxina) e 50
mg.L"‘ de acido giberélico (giberelina) sobre 0 desenvolvimento de parte aérea e de raizes de plan-

9106 25

Massa de Matéria Seca Total de Parte Aérea

12° 1 96,77
P
.
so =

0

72,95

79:24

0

bl)

40

y = 5,2111% - 22,874X+ 96,772**
R’=1

0 1

0

1

1,7
Stimulate (ml 1;‘)

3,4

FIG. 2. Efeito de Stimulate@ sobre a massa de matéria seca
total da parte aérea em plantas de SO16.
** significativo ao nivel de 1% de probabilidade.

Com relacéo aos parametros avaliados no sistema radicular, concentracées crescentes do bioestimulante liquido proporcionaram aumentos significativos na area e na massa de matéria seca das
raizes (Figuras 3 e 4).
Estabelecendo-se a relacéo entre as massas de
matéria seca das raizes e da parte aérea, nota-se que 0
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Area de Raizes

Relagﬁo entre Massa de Matéria Seca de Raizes e
de Parte Aérea

4°00

3047,73

3000

2135 04
-

I-—

—_

—

243822

____

--- *7‘ ' '2

‘.-——__—'—

"5 2000

0,17

0,20

- -

0,16
0,12

y = 268,44x + 20s4,2*
R2 = 0,9641

1000

01
O

"'-

0,08

.

I

1,7

y = -0,0116% + 0,055lX + 0,lO84**
R2 = 1

9 oo
O_

Stimulate (ml L")
plantas de soja.
* significativo ao nivel de 5% de probabilidade.

0,11

0,04

3,4

FIG. 3. Efeito de Stlmulate® sobre a area das raizes em

0,16

" ' _ ' 7"------3

1,7
Stimulate (ml 1;‘)

3,4

FIG. 5. Efeito de Stimulateisobre a relacao entre as massas de matéria seca das raizes e da parte aérea
em plantas de soja.

** significativo ao nivel de 1% de probabilidade.
Massa de Matéria Seca de Raizes

0,35

12 24
‘282
____,______--———--‘P

giberelinas e citocininas, presentes no Stimulate@,
favorecendo 0 desenvolvimento do sistema
radicular.

OD

y = o,72s2>< + l0,565*
R2: 0,9144
-1
O

—

._- \l

Em funcéo dos resultados aqui apresentados,
parece haver uma possivel interacao entre auxinas,

1
(4)

-J>~

Stimulate (ml L")

FIG. 4. Efeito de StimuIate@ sobre a massa de matéria seca
das raizes em plantas de soja.
* significativo ao nivel de 5% de probabilidade.

Stimulate@ na concentracao de 1,7 ml.L" proporcionou um acumulo de matéria seca nas raizes (Figura 5).
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F22. Efeito de doses e manejo da adubacao potassica sobre a
produtividade da soja Tracaja cultivada em solos arenosos
nos cerrados de Roraima
GIANLUPPI, D.; SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, V.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133, CEP 69301-970,

Boa Vista, RR, ojsmider@cpafrr.embrapa.br

duzidos. Entretanto a quantidade a ser aplicada num
cultivo de soja é influenciada entre outros fatores,
pelas condicées climaticas (chuvas e temperaturas),

assimilavel mais 500kglha do calcario acima; e, terceira (3) recebeu 650kglha de calcario e 650kglha
de FNR. Nas parcelas foram aplicadas as doses e 0
manejo do potassio da seguinte forma: I, 90kg/ha
de K20 no plantio mais 30kg/ha em cobertura aos
35 dias apos a emergencia da cultura; ll, 60kg/ha
de K20 no plantio mais 60kg/ha em cobertura: Ill,

teor do nutriente no solo, da textura do solo, dos
tratos culturais e do manejo da adubacao. Para solos arenosos a Embrapa nao recomenda adubacao
corretiva devido as acentuadas perdas por Iixiviacao.

e IV, 60kg/ha de K20, a lanco, na correcao do solo,
mais 60kg/ha no plantio e mais 60kg/ha em cobertura.

Ja sao bem conhecidas as exigencias da soja
quanto ao nutriente potassio. A Embrapa Soja 2003
cita que a cultura absorve aproximadamente 38 kg/
ha de K20 para cada tonelada de graos e palha pro-

90kg/ha de K20 no plantio e 90kg/ha em cobertura;

Recomenda sim a adubacao a lanco para solos com

A soja foi semeada em 6/6/2002; 22/05/2003

baixa saturacao de cations e em dosagens acima de
50 kg/ha de K20 recomenda que metade da adubacao seja aplicada a lanco 30 a 40 dias apés a emergéncla da soja.
Nos cerrados de Roraima a maioria dos solos

e 28/05/2004 com a seguinte adubacao de base:
110kg/ha de P205 em 2002 e 100 kg/ha em 2004 e
2005 na forma de superfosfato triplo (ST); 50 kg/
ha/ano de FTE BR 12; mais a adubacao potassica
estabelecida acima. No primeiro e terceiro anos utilizou-se a cv BRS Tracaja e no 2° ano a cv BRS
Sambaiba cujas sementes foram tratadas com
fungicidas de contato e sistémicos e inoculadas com
bactérias fixadoras de nitrogénio conforme recomendado por Embrapa Soja 2000. Além do potassio em

apresentam textura arenosa a média e a precipitacao durante o ciclo da soja ultrapassa a 1000 mL. A
baixa capacidade de retencao de cations e a elevada
precipitacao impf>em um manejo adequado da

calagem e da adubacao potassica para reduzir a n1’veis minimos a lixiviacao do potassio e a obtencao
de altas produtividades.

Mesmo estando as bases teéricas da adubacao
potassica estabelecidas em areas experimentais fazse necessarias adaptacées e demonstracﬁes a campo especialmente em areas de fronteira agricola onde
os produtores precisam de orientacﬁes pratlcas e
seguras para situa<;6es que ainda nao dominam.
Essas adaptacées e demonstracaes foram leva-

cobertura a subparcela 2 (1000 kg/ha de FNR) rece-

beu no 2° e 3° anos mais 200 kg/ha/ano de MgSO4
(17% de Mg e 13% de S) para atender a necessidade de Mg.
Os resultados obtidos foram analisados pelo
pacote estatistico SANEST (Zonta & Machado, 1984)

das a campo na Fazenda Novidade, municipio de
Alto Alegre e avaliadas por trés anos (2002 — 2004),
a partir de uma area de capim nativo, cujo solo apre-

e apresentados nas tabelas 1, 2 e 3 a seguir.
Em 2002 houve problemas de nodulacao em
duas parcelas (faixas ll e IV), dificultando as comparac6es entre os tratamentos. Percebeu-se, entretanto
que, quando houve boa nodulacao a menor dose de
potassio foi suficiente para obter a melhor produtivi-

sentou os seguintes parametros analiticos na cama-

dade (Tabela 1).

da de 0-15 cm: argila 14%; pH em H20 de 5,2;
calcio 0,05 cmolc/dmg; magnésio 0,04 cmolc/dm3;
Al 0,47 cmolc/dma; P traoos; K 11 mg/dma; MO

Em 2003 (Tabela 2), em condicﬁes normais de
fixacao de N, as produtividades foram melhores e,
llovamente se observou melhor desempenho da dose
de 120kg/ha (3.242kg/ha), independentemente da
combinacao das doses de plantio e cobertura. Nao
houve diferenca na massa de 1000 sementes entre
a adubacao de 120kg/ha de K20 e 180kg/ha de K20,
mas houve na produtividade na faixa com calagem
completa (1) e na em proporcao 1:1 com fosfato

1,0%; e CTC de 2,75 cmolc/dma.

A area demonstrativa constou de quatro faixas
(parcelas) de 225m x 30m. As parcelas foram subdivididas em trés faixas transversais (subparcelas)
onde: a primeira (1) recebeu calagem completa,
1300kg/ha de calcario com 100% de PRNT, 35%
de Cat" e 6% de Mg”; a segunda (2), 1000kg/ha
de fosfato natural reativo (FNR) com 36% de Ca”,

33% de P205 total sendo 10% prontamente

natural (3).

Em 2004, em condic6es normais de cultivo utilizando novamente a cultivar Tracaja, as produtivi-
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TABELA 1. Efeito de doses e manejo de potassio em solos arenosos
sobre a produtividade da soja BRS Tracaja, em primeiro
ano de cultivo, safra 2002. Embrapa 2002

T7

2

Tratamento
I
ll
lll
IV
média
C.V.%

2

Produiividaqglkséali __ Nodglacao de plantas
1

2

3

I15 DAE)

1946aC
1428cB
2211aA
1823bA

2221aB
1529bAB
2421aA
1736bA

2738aA
1684cA
2261bA
1874cA

91
4
83
21

T9775

221329A2

2 "T120520

2

5,25

* Na coluna Ietras minusculas e linha l‘l13lUSCUl8S, distintas diferem significativamente pelo
teste de Tukey a 1% de probabilidade.

TABELA 2. Efeito de doses e manejo de potassio em solos

arenosos sobre a produtividade e a massa de
mil sementes da soja BRS Sambaiba, em se-

gundo ano de cultivo, safra 2003. Embrapa
2003

Rendimento (kg/ha)
i—
*6 7
7 7
1
2
3

Tratamento "
I
ll
lll
IV

2998aB
2489bC
2346bB
2282bC

3688abA
3863aA
3625aA
3611aA

3041aB
2832aB
2444bB
2497bB

média

2520C

3697A
146

2703B
107

relativo

100

C.V.%

3,45

7

M19003
I9)
14,01 a

13,79a
14,00a
13,90a

1,40

* Na coluna Ietras mintlsculas e linha maiflsculas, distintas diferem significativamente pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

TABELA 3. Efeito de doses e manejo de potassio em solos

arenosos sobre a produtividade e a massa de
mil sementes da soja BRS Tracaja, em terceiro

ano de cultivo safra 2004. Embrapa 2004
Tratamento --I
ll
lll
IV

média
relativo
C.V.%

Produtividade Ikgllial
—
—
" i
—*
1
2
3

2325aC
2139abC
1980bC
2043bB

3882aA
3850aA
3691 aA
3742aA

2865aB
2361 bB
2202bB
2202bB

2121C
100
3,71

3791A
178

2407B
113

M10005

I9)

0

153,6a
147,7b
146,2b
147,3b

0,77

* Na coluna Ietras minlllsculas e linha mailllsculas, distintas diferem significativamente pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.
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dades foram boas e, novamente se observou melhor
desempenho da dose de 120kg/ha (3.024kg/ha), independentemente da comblnacao das doses de plantio e cobertura.
Houve um expressivo aumento na produtividade de graos na subparcela que recebeu 1000 kg de
FNR como correcao no primeiro plantio quando foram aplicados 200 kg/ha de MgSO4 em cobertura.
Em 2003 o aumento dessa produtividade em rela-

cao a parcela que recebeu apenas calcario foi de
46% e em 2004 o acréscimo chegou a 78%. Esse

acréscimo pode ser atribuido ao suplemento de Mg,
S e também a maior quantidade de fésforo residual.

Como 0 fésforo nao foi Iimitante em nenhuma
subparcela deve-se atribuir a resposta a interacao
Mg x S.
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F23. Efeito da aplicacao de fontes de fésforo, na correcao do solo
e de N e S em cobertura, sobre a produtividade da soja
nos cerrados de Roraima
GIANLUPPI, D.; SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, V.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133, CEP 69301-970,
Boa Vista, RR. ojsmider@cpafrr.embrapa.br

inocua a aplicacao de nitrogénio (N) quando a planta

da com grade niveladora. Essa constou de 1.500kg/
ha de calcario dolomitlco (95% PRNT), 50kglha de
FTE BR12, mais as fosfatagens acima citadas. As
sementes de soja BRS Tracaja, em 2002 e 2004, e
BRS Sambaiba em 2003 foram tratadas, inoculadas
e semeadas com maquina pneumatica. O espacamento entre linhas foi de 0,45 m e populacao de
plantas entre 280 e 300 mil plantas por hectare.
Os resultados obtidos foram analisados pelo
pacote estatistico SANEST (Zonta & Machado,
1984) e sao apresentados nas tabelas 1, 2, 3 e 4 a

de soja estiver bem nodulada, mesmo em area de

seguir.

primeiro cultivo.

Em 2002 e 2003 a aplicacao em cobertura de
enxofre isolado ou em conjunto com nitrogénio (N)
resultou em maior produtividade média de graos em
relacao a aplicacao de N isolado (Tabelas 1 e 2).
Ainda em 2003, a aplicacao de superfosfato simples (SS) resultou em maior produtividade média de
graos de soja BRS Sambaiba (Tabela 2) e em 2004
este efeito positivo do SS foi obtido com a cv BRS
Tracaja (Tabela 3).
A aplicacao de enxofre em cobertura resultou
em maior produtividade (Tabela 3) e a massa de mil

Produtores, técnicos e pesquisadores debatem
sobre a necessidade da correoao do solo com fosforo antes do primeiro cultivo, apos a abertura de area
de Iavrado, bem como a melhor fonte a ser utilizada. Também discute-se a necessidade de usar nitrogénio (N) e enxofre (S) na cultura da soja quando
cultivada em solos recentemente abertos, em que,
o capim nativo esta apenas parcialmente decomposto. Os dados de pesquisa indicam a necessidade da
fosfatagem e da aplicacao de enxofre (S), sendo

Diante disso, foi instalado experimento em area
de produtor, Fazenda Novidade, no municipio de Alto
Alegre, em marco de 2002 com acompanhamento e
avaliacﬁes por trés anos consecutivos, a partir de
uma area de capim nativo, cujo solo apresentou os
seguintes parametros analiticos na camada de 0-15
cm: argila 14%; pH em H20 de 5,2; calcio 0,05
cmolc/dma; magnésio 0,04 cmolc/dm3; aluminio 0,47
cmolcldma; fosforo tracos; potassio 11 mg/dma;
Matéria Organica 1,0%; e CTC de 2,75 cmolc/dms.
Para demonstracao dos resultados constituiuse cinco talh6es onde, antes do primeiro cultivo,
foram aplicadas quatro fontes de fosforo,
superfosfato simples (SS), superfosfato triplo (ST),
fosfopoder (fosfato parcialmente acidulado FPA com

sementes (M10008) nao foi influenciada pelas coberturas aplicadas em 2004 (Tabela 4).

Ouanto as fontes de fosforo o pior resultado foi
obtido onde se aplicou superfosfato triplo (ST), as
demais fontes e o superfosfato simples (SS) na li-

14% de P205 sollivel e 28% de P205 total) e
fosfato natural reativo (FNR) (10% de P205 solt'1vel e 33% total), usando-se a dose de 100kg/
ha de P205 soluvel de cada fonte, mais um ta-

lhao sem fosfatagem. A adubacao de base foi
de 80kg/ha de P205, na forma de superfosfato
triplo, nos talh6es que receberam as fontes de

TABELA 1. Efehos da apﬁcacao, a lanco, de dﬁerentes
fontes de fésforo na correcao do solo e da aplicacao de N e S, em cobertura, sobre a produtiWdade da sqa BRS Tracﬂa saﬁa 2002 na Fazenda Novidade. Embrapa 2004.

Nutriente em cobertura produtividade
(kg/ha)

fosforo e 120kg/ha (SS) no talhao sem
fosfatagem, mais 60kg/ha de K20, em todos
os talhﬁes. Em cobertura utilizou-se mais 60kg/
ha de K20.

Os talh6es foram subdivididos em trés partes, sendo que uma delas, recebeu 30kg/ha de
N, outra 45kg/ha de S e, outra, os dois nutrientes combinados (30kg/ha de N + 45kg/ha), em
cobertura antes da soja completar 20 dias de
emergida. A abertura da area foi efetuada um
ano antes com grade aradora e a correcao do
solo uma semana antes do plantio e incorpora-

Tnﬂa

_

N—

N+S

_ s

Média

2608d
2574d

SS
ST
FPA
FNR
Linha

2298cB
2186cC
3225aA
2512bC
3154aA

2719cA
2912bA
3270aA
3203aA
3200aA

2808bcA
2625dB
3209aA
2735cdB
2934bB

Média
DMS (Tukey)
C.V.%

2675C
64.3
2,48

3060A

2866B

3235a

3061b
2817c

" Na coluna Ietras minusculas e linha maiusculas, distintas diferem significativamente pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.
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TABELA 2. Efeitos da aplicacao, a Ianco, de diferentes

fontes de fosforo na correoao do solo e da aplicacao de N e S, em cobertura, sobre a produti-

vidade da soja BRS Sambaiba safra 2003 na
Fazenda Novidade. Embrapa 2004.
H2

Nutriente em cobertura produtividade
lkglllal
media

Trata

N

_*

SS
ST
FPA
FNR
Linha

2707aB
2023cB
1977cC
2395bB
2778aB

Média
DMS (Tu key)
C.V.%
V

2364C
44,8
1.81

11$.

3413aA
2616dA
2655dB
2902cA

3078bA

2 222933/-1
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nha foram semelhantes, indicando que 120 kg/
ha de P205 na forma de super simples pode subs-

tituir a fosfatagem sem prejuizos para a produtividade.
A aplicacao a lanco de enxofre puro ou combinado com nitrogénio melhorou significativamente a produtividade da soja mesmo nos tratamentos com super fosfato simples a lanco e
na linha.

2695cdB
2595dA
2833bA
2964aA
2775bcB

2938a
2411d
2488c
2734b
2877a

2772B

2680

EMBRAPA SOLOS; EMBRAPA INFORMATICA
AGROPECUARIA. Manual de analises quimicas

7

de solos, plantas e fertilizantes.
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TABELA 3. Efeitos da aplicacao, a lanco, de diferentes
fontes de fésforo na correcao do solo e da aplicacao de N e S, em cobertura, sobre a produti-

vidade da soja BRS Tracaja safra 2004 na Fazenda Novidade. Embrapa 2004.
Trata

7

Nutriente em cobertura produtividade
__ IISQ/hﬂI___
__ __ _

_- .. . “I

5.. _ - media
__.”.
._".'.+_$
;

SS
ST
FPA
FNR
Linha

2860aB
1970bcC
2352bB
2225cB
2860aB

3369abA
2924cB
3559aA
3401abA
3242bA

3496abA
3369bcA
3782aA
3210cA
3305bcA

3242a
27546
3231b
2945d
3136c

Média
DMS (Tukey)
C.V.%

2453C
117
4.23

3299B

3432A

3062

" Na coluna Ietras minlisculas e linha maiusculas, distintas diferem significativamente pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

TABELA 4 Efeitos da aplicacao, a Ianco, de diferentes
fontes de fésforo na correcao do solo e da apli-

cacao de N e S, em cobertura, sobre a massa
lg) de 1000 sementes da soja Tracaja safra
2004 na Fazenda Novidade. Embrapa 2004.
Tratamento
SS
ST
FPA
FNR
Linha

—~

N_ _ _I\Bltriente em cobertura

148,2
148,8
149,2
150,0
149 1

—--—--149,1a
- 5 e

Média
DMS (Tukey)
C.V.%

0s

N+S
152,7
144,7
153,7
149,3
148 9

149,8
149,8
159,4
149,3
151 8

~~-'152,0a

149,9a

Média
150,2ab
147,8b
154, 1 a

149,5ab
149 9ab
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F24. Efeito da aplicacao de calcario e de silicato de Ca e Mg sobre a
producao de soja e trigo em latossolo vermelho de Londrina
SFREDO, G.J.; BORKERT, C.M.; OLIVEIRA, F.A. DE. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970,
Londrina, PR, sfredo@cnpso.embrapa.br

A pesquisa cientifica tem demonstrado o
envolvimento do silicio em varios aspectos estruturais, fisiologicos e bioquimicos da vida da planta,
com papéis bastante diversos. Além de promover

melhorias no metabolismo, ativa genes envolvidos
na producao de fenois e enzimas relacionadas com

os mecanismos de defesa da planta.
O silicio é um componente majoritario dos vegetais e desempenha papéis importantes na vida das

O delineamento foi em blocos casualizados com

trés repetic6es, num fatorial (5x2).
O silicato de Ca e Mg utilizado continha 41%
de CaO, 11% de MgO e 23% de Si, com PRNT de
75%.

Pela Tabela 1, verificou-se que nao houve diferenoas significativas entre tratamentos, apesar das
baixas produtividades da soja, média geral de 2.342

kg/ha (média normal no Parana = 2900 kg/ha), de-

plantas, com alto potencial para ser utilizado exten-

vido a problemas de clima. Porém, houve diferencas

sivamente na agricultura.

absolutas de até 24%, do melhor tratamento (2.688

Devido a dessilicificacao dos solos, que perdem
Si por lixiviacao e outros fatores, solos tropicais e

kg/ha) para 0 pior (2.143 kg/ha). Ajustando-se a
funcao de producao, observa-se que a produtivida-

subtropicais sao geralmente pobres em Si disponivel para as plantas. A diminuicao de Si nos solos
também ocorre como resultado de pratlcas intensivas de cultivo e da monocultura continua com cultivares de alta produtividade.
O conteL'1do de Si em algumas regi6es, portanto, pode Iimitar a produtividade e a qualidade do

de maxima foi obtida no tratamento 4 (2/3 calcario
e 1/3 silicato) com 2.485 kg/ha (Fig.1).

Houve, também, diferenca absoluta (8%) para
modo de incorporacao dos materiais corretivos, com
vantagem para incorporacao com arado (2.430 kgl
ha) sobre sem incorporacao (2.254 kg/ha) (Tabela
1).

produto colhido. Estudos em gramineas mostraram

Para o trigo, safra 2004, com semeadura seis

que a aplicacao de silicio diminuiu a incidéncia de

meses apos a aplicacao dos corretivos, tempo suficiente para a reacao dos corretivos no solo, houve
diferencas significativas. Quando se incorporou os
corretivos, a produtividade da testemunha foi inferior aquelas dos tratamentos com calcario e silicato.
Sem incorporacao, somente o tratamento 3 (1/2

bruzone do arroz e de algumas doencas do milho.
A inclusao da adubacao silicatada no manejo do
solo pode significar um maior retorno econémico para
o agricultor. Na Ultima safra, produtores de soja aplicaram, via foliar, silicio misturado ao enxofre e conseguiram controle satisfatorio da ferrugem asiatica,
doenca que causa sérios prejuizos as lavouras de
soja
Os efeitos potenciais do silicio na produtividade
e na qualidade do produto colhido, a demanda crescente por informac6es sobre o uso de fontes
silicatadas e a recente disponibilidade de produtos
comerciais no Brasil justificam estudos que permitam dar subsidios técnicos aos agricultores.
O objetivo foi estudar o efeito nutricional do Si,
a sua utilidade como corretivo da acldez do solo e o
seu beneficio no controle de doencas das culturas

dade média do trigo no Parana, na safra 2004, foi
de 2.250 kg/ha.
Ajustando-se a funcao de producao, verifica-se
que a produtividade maxima foi obtida proximo ao
tratamento 3 (1/2 calcario e 1/2 silicato), com 2.540

de soja e de trigo.
Para isso, foi instalado um experimento em solo

kg/ha (Fig.2).
Pelos resultados obtidos, tanto da soja como do

Latossolo Vermelho distrofico de Londrina, PR, nas
safras 2003/2004 e 2004/2005, foi cultivada a soja
e, no inverno, de 2004 o trigo.

trigo, verifica-se que os corretivos da acidez do solo
reagem melhor quando incorporados ao solo e que,
a substituicao do calcario pelo silicato, é viavel .

calcario e 1/2 silicato) foi diferente e melhor que a
testemunha (Tabela 2). O melhor tratamento com
corretivos proporcionou aumento de produtividade
de 18% (2.651 kg/ha), em relacao a testemunha
geral (2.255 kg/ha), e a diferenca entre as médias

de produoao do incorporado (2.532 kg/ha) e do naoincorporado (2.351 kg/ha) foi de 8%. A produtivi-
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TABELA 1. Produtividade de graos de soja em funcao materiais corretivos da
acidez do solo, isolados ou em mistura. Safras 2004/2005.
Tratamentos

incorporado

Naoincorporado

2422aA
2382aA
2301aA
2688aA
2356aA

2354aA
2183aA
2143aA
2442aA

itiﬂ" ~'-1"“ --- " '
kg.ha'

01-Testemunha
02-Calcario-3t/ha
03-1/2Calcario +1l2Silicato (1,5 +1,5)t/ha
04-2/3Calcario +1/3Silicat0 (2,0 +1,0)t/ha
05 Silicato 3t/ha

22Média2

22222222

2146aA

22430/12222222 2254/212 22

' Teste de Duncan a 5%: mintisculas nas colunas e maiusculas nas linhas.

TABELA 2. Produtividade de graos de trigo em funcao materiais corretivos da
acidez do solo, isolados ou em mistura. Safra 2004.
incorporado

Tratamentos

_

_

_

K9-h§2

01-Testemunha

2323

02-Calcario-3t/ha

2597a bA

03-1l2Calcario +1l2Si|icato (1,5 +1,5)tlha
04-2/3CaIcario+1l3Silicato (2,0+1,0)t/ha
05-Silicato-3t/ha

2606a b A
2651 a A
2481 a b c A

117161115222

22

2

Naoincorporado
1

__

_

2255 bA
2329a b B
2524aA
2301a b B
2345a bA

cA

222 2253271

2351B

1 Teste de Duncan a 5%: minlisculas nas colunas e maiusculas nas linhas.
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FIG. 1. Produtividade de graos de soja em funcao materl
als corretivos da acidez do solo, isolados ou em
mistura. Safras 2004/05.
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FIG. 2. Produtividade de graos de trigo em funcao materiais corretivos da acidez do solo, isolados ou em
mistura. Safras 2004.
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F25. Produtividade de soja em plantio direto no cerrado de Roraima
GIANLUPPI, D.; SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, V". Embrapa Roraima, Cx. Postal 133, CEP 69301-970,
Boa Vista, RR, ojsmider@cpafrr.embrapa.br

A possibilidade de obtencao de altas produtividades das culturas de graos nos cerrados da Amaz6nia Setentrional, em especial no Estado de Roraima,

com alta qualidade, ciclo produtivo curto e producao na entressafra brasileira, aliada a disponibilida-

de de tecnologias, de 1,5 milh6es de hectares de
area e de um mercado atraente, induziu 0 governo
de Roraima a promover o plantio dessas culturas.
Os cerrados da regiao apresentam topografia

nativo adubado, capim nativo adubado e melhorado
com a introducao de leguminosas e gramineas,

calagem superficial, gessagem, plantio direto e plantio convencional. As alternativas de manejo (tratamento/parcelas) sob quatro doses de calcario (35%,
70%, 105% e 140% da recomendacao pelo método SMP para pH 6,0).

Devido a necessidade de mecanizacao das atividades, 0 experimento apresenta uma estrutura em

organica e alta saturacao de aluminio, tendo tam-

faixas verticals e horizontals, alocadas de maneira
aleatoria entre os tratamentos determinados. As alternativas de manejo com faixas de 80 m x 13 m
em uma direcao e as doses de calcario, também em
faixas, de 20 m x 91 m perpendiculares as anteriores. Assim as subparcelas sao de 20 m x 13 m, sem

bém, baixa capacidade de armazenar agua e nutri-

repeticao, mas com 4 sub—amostragens.

entes. Sao submetidos a intensas precipitacées
pluviométricas durante o periodo chuvoso, 1300 mm

Os manejos instalados a campo foram os seguintes: T1 = Em maio de 2003 foram aplicadas as
doses de calcario mais 50 kg de FTE BR 12, sobre a
superficie do solo, a lanco. Em seguida aplicou-se
uma grade Ieve quase fechada para nivelar o solo,
quebrar a crosta superficial e promover a rugosidade
do solo, mantendo-se 0 capim nativo. Em maio de
2004, fez-se a dessecacao, a correcao com P205 e

favoravel, vegetacao com predominancia de
gramineas, solos de textura média que permitem uma
facil e rapida mecanizacao. Apresentam entretanto

uma fertilidade natural muito baixa refletida na deficiéncia geral de nutrientes, baixos teores de matéria

e intensa insolacao durante o periodo seco.

Nessas condicﬁes naturals o principal problema
tecnolégico detectado pelos produtores esta voltado para a ”construcao e manejo da fertilidade fisica,
quimica e biologica do solo", envolvendo: formacao
da cobertura do solo para o desenvolvimento do plantio direto, com espécies nativas e cultivadas; rotacao

de culturas; integracao Iavouralpecuaria; e lixiviacao
de N e K; podendo ser agregados da avaliacao al-

guns impactos como fixacao de carbono e mudancas na qualidade fisica, quimica e biologica do solo.
Contribuir para o aperfeicoamento desse sistema de producao, estabelecendo formas de manejo
que permitam o cultivo de graos nas areas de cerrado nativo, sem a mobilizacao do solo é o grande

K20 em superficie e promoveu-se o plantio da soja
conforme Gianluppi et al. (2000); T2= Em maio de

2003 aplicou-se as doses de calcario + 50 kg de
FTE BR 12 (FTE) + 150 kg.ha"‘ de NH4SO4 (N) +
50 kg.ha"‘ de P205 (P) + 50 kg.ha"‘ de K20 (K) +
grade Ieve. Em 2004 seguiu-se o mesmo roteiro de
T1; T3: Em maio de 2003 aplicou-se as doses de
calcario + FTE + NPK + estilosantes lavradeiro +
braquiaria + grade Ieve. Em 2004 seguiu-se o mes-

objetivo desse projeto.

mo procedimento de T1; T4= Idem T3 mais 1.000

Desse trabalho espera-se a obtencao de:
tecnologias de manejo da vegetacao nativa e da fertilidade natural do perfil do solo e, de estabelecimento e manejo de espécies de cobertura, disponibilizadas para os produtores de graos utilizarem no
plantio direto em areas de abertura.
Como a quase totalidade das areas de cerrado

kg.ha" de gesso em 2.003; T5= Idem T2 mais 1.000

ainda estao sob vegetaoao natural, existem fortes
perspectivas de utilizacao das tecnologias a serem
disponibilizadas, prevendo-se uma produtividade de
3.000 kg.ha"‘ de soja.
Para obté—las estao sendo testadas, a partir de
2003, em area de cerrado nativo no Campo Experimental Agua Boa da Embrapa Roraima sete alternativas de manejo envolvendo capim nativo, capim

kg.ha“ de gesso em 2003; T6= Em julhol agosto de
2003 aplicou-se as doses de calcario + FTE + NPK
e promoveu-se a incorporacao com grade aradora
mais milheto e brachiaria. Em maio de 2004 completou-se a correcao com P205 e K20, promoveu-se

a dessecacao da brachiaria e em junho plantou-se
soja direto; T7 = Idem T61 modificando-se apenas para
sistema de plantio convencional.
A aplicacao de calcario com antecedéncia de
um ano do primeiro plantio comercial teve a funcao
de suprir Ca“ e Mg* " para a vegetacao e promover
a melhoria das condic6es quimicas na camada superficial do solo. A aplicacao de NPK, FTE e 0 plantio de estilosantes e braquiaria com a funcao de au-
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mentar a producao de fitomassa e o gesso servindo
de parametro de comparacao para a translocacao
de bases promovida pela vegetacao. Na dessecacao
da cobertura vegetal, antes do plantio da soja, foi
aplicado 1,6 L/ha de glyfosate, estipulada para determinar a paralisacao do crescimento da vegetacao
nativa por 45 a 50 dias.
Para a adocao desse sistema na producao de
graos (soja/milho), nos cerrados da regiao, as limitac6es quanto a fertilidade natural devem ser removidas, preferencialmente, sem a destruicao da cobertura vegetal natural que protege o solo contra os
agentes erosivos. A maior dificuldade encontrada,
neste particular, ainda é a calagem, cuja eficiéncia
na neutralizacao da acidez do aluminio trocavel e na
elevacao da CTC e dos teores de cations basicos, é
baixa, além do local de aplicacao. Este fato é particularmente sério em plantio direto onde o calcario tem
que ser aplicado na superficie do solo (Pavan, 1999).
Das varias estratégias utilizadas na mobilizacao
do calcario no solo: incorporacao mecanica,
gessagem e adicao de residuos organicos (Pavan,
1999), esta se reveste de extrema lmportancia quan-

do se pretende usar a propria vegetacao nativa para
mobilizar e translocar os efeitos da calagem através
do perfil do solo.
Os resultados médios obtidos na produtividade
de graos e de palha de plantas da soja em 2004,
primeiro ano de cultivo, foram analisados pelo pacote SANEST (Zonta & Machado, 1984) e apresentados nas Tabelas 1 e 2.
Nos tratamentos 5 (T2 mais 1000 kg.ha" de
gesso) e 7 (plantio convencional) foram obtidas
as maiores produtividades de massa seca da parte
aérea (4.702 e 4.351 kg.ha", respectivamente)
enquanto a maior produtividade de graos (3.879
kg.ha") foi no tratamento 5 (Tabela 1).
Ouanto as correc6es aplicadas ao solo, a utilizacao de 1,4 vezes a recomendacao resultou em
maior producao de massa seca de parte aérea das
plantas de soja. ja na produtividade de graos nao
houve diferencas significativas entre 0,7; 1,05 e 1,4
vezes 0 recomendado, apenas 1,4 foi superior a 0,35,
sendo que as produtividades médias foram superiores a 3.300 kg.ha“.

Referéncias bibliograficas
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TABELA 1. Produtividade de graos (13%) e de
palha de soja (seca em estufa) nos
sete tratamentos na Safra 2004.
Tratamento

Ti Produtividade(kg:ha“)
Graos
3352
3246
3428
3607
3879
3306
3535

\lO3U1-l>0Jl\7—‘

DMS2(TukeVl2

cv.%

4129
3396
2864
3479

bc
c
bc
ab
a
bc
bc

314,8

7

Palha

ab
cd
d
c

4702 a
3676 bc
4351 a

222 611,4

8.47

6,89

* Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1% de probabilidade.

TABELA 2. Resultados médios obtidos para as
doses de calcario aplicadas dentro
das sete faixas de manejo de campo

nativo. Safra 2004.
Correcao

1%1

35
70
105
140

2 DMS (T2ukey)

Lg PrB_cIutividadelkg.h§'lI_i
Gl§_os
3330
3523
3442
3621

b
ab
ab
a

206,8

i

Palha
3349
3743
3437
5480

_
b
b
b
a

474,1

* Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1%

Recomendacﬁes técnicas para o cultivo da soja nos
cerrados de Roraima. 1999/2000. Boa Vista:
Embrapa Roraima, 2000. 28p. (Embrapa Roraima.
Circular Técnica, 1)

PAVAN, M.A. Mobilizacao organica do calcario no
solo através de adubo verde. In: PAULETTI, V;
SEGANFREDO, R. Plantio Direto. Atualizacao

tecnologica. Sao Paulo: Fundacao Cargil/Fundacao
ABC, 1999, p.45-52.
ZONTA, E.P.; MACHADO, A.A. Sistema de analise
estatistica para microcomputadores - SANEST.
Pelotas, UFPel, 1984. (Disquete)
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F26. Efeito residual de micronutrientes na producao da soja em solos
do cerrado, oriundos da adubacao com residuos industriais
CUNHA, A.H.N.‘; GOBO, J.C. DA C.2; KLIEMANN, H.J.3; LEANDRO, W.M.3; OLIVEIRA, S.R. DE2. ‘Aluna
de graduacao bolsista CNPq, EAlUFG, Cx P. 131. 74483-970, Golanla, GO, anandahelena@yahoo.com.br;
2Aluno (a) de graduacao EA/UFG; 3Professor titular do Setor de Solos da EA/UFG.

A soja é uma das principals commodities mundiais e seu preco é determinado pela negociacao do

mica de residuos industriais de slderurgia como fon-

grao nas principals bolsas de mercadorias. Por ser

te de micronutrientes na cultura da soja em diferen-

um grao de varias utilidades, tem uma demanda
mundial de consumo superior a 180 milh6es de to-

tes niveis de calagem.
Os residuos industriais de metalurgia foram dlluidos e enriquecldos com micronutrientes para formar 0 produto IOF, com composlcao semelhante a

neladas.

Os Estados Unidos ocupam a 1° posicao entre
os paises produtores, respondendo por 78 mlIh6es
de toneladas. O Brasil é o segundo maior produtor
de soja e, na safra 2003, produziu cerca de 50 milh6es de toneladas. O Estado de Goias é o 4° produ-

tor deste grao no pais (atras de Parana, Rio Grande
do Sul e Mato Grosso), com uma producao de 2,5
milh6es de toneladas. A regiao Centro-Oeste apresenta partlcipacao de destaque na producao de graos,
em especial para a cultura da soja.

Pesquisas devem ser desenvolvidas para delinear a recomendacao de calagem e adubacao para a
soja, com a finalidade de aumentar a producao das
culturas no Centro-Oeste. As indt'lstrlas sidertlrgicas
produzem varios residuos que podem causar problemas ambientais, dependendo da forma e do local
onde sao descartados. O aproveitamento de alguns
desses materiais como fertilizante é uma forma de

reduzir custos, bem como o impacto no ambiente.
A quantidade de fertilizantes e corretivos nor-

malmente utilizados para suprir as necessidades das
plantas pode provocar aumento na concentracao de

metals no solo, sobretudo quando se utiliza como
fonte de nutrientes matérias primas ricas nestes
metals.
A utllizacao de residuos industriais e urbanos

O trabalho objetivou avaliar a eficiéncia agron6-

do FTE-BR12 (1,8% de B; 0,6% de Cu; 17,6% de
Fe; 0,1% de Mn; 0,1% de Mo e 11,8% de Zn).Os
ensaios foram conduzidos em condicfaes de campo,

num Latossolo Vermelho Distroférrico com teores
baixos de Zn e baixos valores de saturacao por bases.
Os tratamentos foram os seguintes: Doses de

calcarlo:C0 - sem aplicacao de calcario; C1 - ‘/2 da
dose recomendada para elevar V= 60%; C2 - dose
recomendada para elevar V = 60% e C3 - 2x a
recomendada para elevar V = 60%. O calcario empregado fol um dolomitlco calclnado (marca comercial Mineral) com PRNT de 140%. Doses de IOF: D1
- O kg ha" de IQF; D2 - 25 kg ha“ de IQF; D3 - 50
kg ha" de IOF e D4 - 100 kg ha" de IOF. Os trata-

mentos (calcarlos e doses do IOF) foram aplicados
na safra 2002/2003.
O experimento foi instalado na safra 2004/2005
em delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 4, com 4 repeticées, sendo quatro
doses de calcario e 4 doses e IOF totalizando 64

unidades experimentais para avaliar o efeito residual
dos tratamentos. Cada unidade experimental apre-

sentou uma area total de 25,2 m2 (6,3m x 4,0 m),
com 14 linhas de 4 metros de comprimento espaca-

na agricultura como fonte de nutrientes ou como
corretivos da acidez é uma tendéncla decorrente da
necessidade de minimizar os efeitos noclvos do

das de 0,45 metro. Para fins de avallacao do experimento, foi considerada uma area ljtil central de 10,8

actlmulo de nutrientes nos centros de produoao

Coletaram-se os graos na area utll de cada par-

IMARCIANO et al., 2001).
O aproveitamento de alguns desses materiais

cela e corrigiu-se a umidade para 13%. Foram cal-

m2 (8 linhas de 3 metros de comprimento de soja).

como fertilizante é uma forma de reduzir custos,

culadas as produc6es relativas atrlbuindo-se o valor
de 100 para a maior produtividade obtida (3.898

bem como 0 impacto no ambiente. Entretanto, a

kg/ha). Nao houve respostas da aplicacao do calcario

presenca das substanclas toxicas no solo e aguas
subterraneas esta normalmente associada ao uso
inadequado das mesmas, a incorreta manlpulacao e
armazenamento durante sua producao, assim como
os acidentes ocorridos no seu transporte entre as
unidades de producao ou para os consumidores finals (CUNHA, 1996).

e do IOF na producao e producao relativa (Tabela 1).
Os resultados indicam que nao ha efeito residual apos trés anos de aplicacao mesmo sendo estes
produtos de baixa solubilidade.
Para tomar a decisao de novas aplicacﬁes destes produtos ha a necessidade do monitoramento
do estado nutricional.
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Tabela 01 — produtividade e
produtividade relativa de soja, dlferenga
minlma
significativa,
coeficiente de

variagao e teste F.
Tratamento

Produtividade

Prod.relativo

_-.._-ha_____

Calcario
C0

2.773,0a

67,0a

C1

2.778,5a

67,2a

C2

2.928,5a

67,1a

C3

2.928,5a

70,8a

M0

2.734,1a

66,1a

M1

2.972,8a

71,9a

M2

2.735,9a

66,2a

M3

2.814,3a

68,2a

Teste F C

0,23ns

0,23ns

Teste F M

0,49ns

0,49ns

Int. C x M

0,63ns

0,63ns

C.V%

22,72

22,72
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Llteratura citada
CUNHA, G. M.; CATEN, A.; GOMES, J. A.; FREIRE,
R. R.; PIRES, F. R. Caracterizacao quimica dos residuos de marmore e granito e sua eficiéncia como
corretivo de acldez do solo. In: REUNIAO BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO E NUTRICAO DE PLANTAS. 22., 1996. Manaus. Resumos... Manaus:
SBCS. 1996. p. 693.
MARCIANO, C. R.; MORAES, S. 0.; OLIVEIRA,
F. C.; MATTIAZZO, M. E. Efeito do lodo de esgoto
e do composto de llxo urbano sobre a condutivldade
hidraulica de um latossolo amarelo saturado e naosaturado. Revista Brasileira de Cléncla do Solo, Vlcosa, MG, v. 25, n. 1, p. 1-9, 2001.

IQF

Obs1 - C0 - sem aplicagao de calcario; C1 - ‘/2 da
dose recomendada para elevar V%=60; C2 dose recomendada para elevar V%=60 e C3 2x a recomendada para elevar V%=60. As
doses de apllcagao do IQF foram: D0 - 0
kg/ha de IQF; D1 - 25 kg/ha de IQF; D2 - 50
kg/ha de IQF e D3 -100 kg/ha de IQF;
Obs2 - Valores seguidos da mesma Ietra na
mesma
coluna
nao
se
diferem
significativamente; Ns: nao significativo a 5%
probabilidade.
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G01. Monitoramento da infestacao de plantas daninhas
na cultura da soja
MATSUO, E.; NAOE, L.K.; COIMBRA, R.R.; ENDO, S.M.; ARCHANGELO, E.R.; CARDOSO, E.A.. Fundacao Universidade do Tocantins, Cx. Postal 173, CEP 77054-970, Palmas, TO, naoe@unitins.br

A soja é uma das principals culturas do mundo,
com producao anual superior a 200 miIh6es de toneladas. Apresenta alto teor de oleo e proteina, cujo
processamento orlglnou a formacao de um imenso
complexo industrial para seu beneficiamento
(EMBRAPA, 2004).
No Brasil, a previsao da safra 2004/05 é de
57,0 milh6es de toneladas, superando em 14,6% a
do ano passado. Observa-se uma elevacao da produtividade de 6,7%, recuperando, de certa forma, a
perda da eficiéncia da safra 2003/04, ocasionada
pela falta de chuvas no Sul e pelo ataque do fungo
da ferrugem asiatica no Centro-Oeste (CONAB,
2005).
Apesar da cultura da soja ter atingido altas produtividades, sofre com a presenca de plantas daninhas, que provocam significativas reduc6es na produtividade resultando numa reducao econémica para

com 350 quilos de adubo quimico de formulacao 5
25-15 (NPK).
As avaliacﬁes foram realizadas de maneira visual, lniciando no estadio R1, em quatro areas distin-

tas de um metro quadrado de cada uma das trés
lavouras. Esses locals foram protegidos da aplica-

cao do herbicida pos emergente. Entretanto, fol observado que em todas as areas protegidas que a
producao de graos de soja foram inferiores significativamente.
Nos dois anos de avaliacao foram constatadas
as seguintes espécies: capim-colchao (Digitaria
horizonta/is), dormideira (Mimosa sp.), fedegoso
(Senna obtusifolia), guanxuma (Sida rhombifolia),
malva (Wa/teria indica L.), picao-preto (Bidens

pilosa), tirlrica (Cyperus sp.). lsto pode ser lndlcatlvo
que houve 0 estabelecimento deflnltivo dessas espécles.

os produtores de soja.
A intensidade das perdas e 0 rendimento de

O assa-peixe (Vern0nia ferruginea Less) nao foi
constatado na safra 2004/2005, lsto pode ser devi-

graos de soja sao prejudicados pela competlcao e
pela espécie de plantas ocorrentes (Rlzzardl et al.,
2003; EMBRAPA, 2004). A competicao é por luz
solar, por agua e nutrientes, e 0 seu grau depende
do nivel de lnfestacao (EMBRAPA, 2004).
Os métodos normalmente utilizados para 0 controle de plantas invasoras sao o mecanico, o quimico e os culturais. O mais utilizado é 0 quimico,
herbicida, devido a elevada economia de mao de
obra e a rapidez na aplicacao (EMBRAPA, 2004).
Este trabalho teve como objetivo avaliar continuamente da presenca de plantas daninhas, na cultura da soja, no Centro Agrotecnologico de Palmas, de acompanhar a introducao de novas espécies e com intuito de auxiliar na recomendaoao de
herbicida.

do a baixa infestacao no ano anterior e assim nao

0 experimento foi instalado no Centro Agrotecnologico de Palmas, coordenadas UTM 789169.8E,
8849163.6N, no municipio de Palmas, TO, na safra
2003/04 (Naoe et al., 2004) e 2004/05, entre os
meses de novembro e marco.
O cultivo da safra 2004/O5 fol realizada em area
cultivada anteriormente com arroz. Foram avaliadas
trés lavouras de soja semeadas em diferentes épocas com 0,50 metros de distancia entre linhas e
densidade médias de 12 plantas por metro linear.
As variedades semeadas foram: A 7002, BRS
Sambaiba e BRS Tracaja e adubados na semeadura

permaneceu nenhum banco de sementes.
Na safra 2004/2005 foi constatada o apareci-

mento de novas espécies: corda-de-viola (lpomoea
sp.), malva-de-chelro (Hyptis suaveolens (L.) Poit),
malva-Iingua-de-tucano (Sida linifolia Juss. Ex Cav.),

poaia-branca (Richardia brasiliensis) estas espécies
foram lntroduzidas provavelmente pelas sementes
de arroz cultivadas na entressafra.
O nL'lmero de espécies de plantas daninhas aumentou tanto qualitatlvamente como quantitatlvamente, assim o uso de herbicidas com prlnciplos
ativos diferentes devem ser utilizados para aumentar o espectro de controle na proxima safra 2005/
2006.

Llteratura consultada
CONAB — Companhia Nacional de Abastecimento.
Avallacao da Safra Agricola 2004/2005 — Terceiro
Levantamento — Fevereiro/2005. Disponivel em:
<http://www.conab.gov.br/download/safra/
3levantamentoPlantio.pdf> Acesso: abril/2005.
EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria. Tecnologias de Producao de Soja —
Regiao Central do Brasil — 2005. Londrina-PR. 1°
Edicao. 239p. Sistema de Producao 6. 2004.
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G02. Controle Iocalizado de plantas daninhas com GPS
em area de producao de soja
VOLL, E.; SILVA E.A.; IMAI, N.N.; ANTUNIASSI, U.R.; VOLL, C.E.. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP
86001-970, Londrina, PR, volI@cnpso.embrapa.br; 2Secr. Agric./PR; 3UNESP/Pres. Prudente/Botucatu;
“UEL/Londrina.

A tecnologia de agricultura de precisao tem sido
proposta para ldentifioacao, localizacao e mensuracao
das populac6es das espécies alvo, para posterior

aplicacao de medidas de controle Iocalizado das
infestacﬁes.
As plantas daninhas tendem a nao se distribuirem uniformemente pelo campo, devido a diferentes
mecanismos de dlspersao de sementes, dorméncia,

aspectos de superficie, tipo de solo e teor de umidade. Sao importantes o conhecimento dos fatores de

dispersao e a descrlcao da dlnamlca de populacées
em culturas. A geoestatistica, um modelo adequado

e um interpolador da krlgagem, tornam poss1'velconstrulr mapas dlagnéstlcos e de tratamento para as
espécies de plantas daninhas.
O presente trabalho teve como objetivo descrever a variabilidade espacial e representar a distribuicao espacial de algumas espécies de plantas daninhas, em fases distintas da cultura da soja, e avaliar

suas impllcac6es nas decls6es de manejo.
A metodologia consistiu de uma lavoura de 17
ha, em Londrina-PR, onde foi feito o levantamento
do banco de sementes, e da emergéncia em pré (7
DAS) e pas-E (26 DDS). Foi implantada uma malha
de amostragem de 50 m X 50 m, com adensamentos
(164 pontos), utilizando-se do sistema de

poslcionamento global, com correcao diferencial
(DGPS), um Palmtop e o Programa “SST FleldRover

ll". Foram coletadas trés amostras de solo (750 gl
ponto), com trado tubular (5,0 cm de dlametro) e

profundidade de zero a 10 cm, num raio de 1,0 m
do ponto. As espécies e o numero de sementesl

amostra foram determinados segundo VOLL et al.
(1997). A emergencia constou de trés contagens
aleatorlas com quadrado de ferro de 0,5 m2, em torno de 1,0 m do ponto. Taxas de emergéncia por
espécie foram calculadas.
Utilizando-se do modelo da geoestatistica, fol
realizada a interpolacao por krigagem. A reconstrucao das superficies de interesse foi realizada no
software Spring (CAMARA et al., 1996), sendo
construidos mapas-diagnosticos, usando classes.
Niveis de associacao entre as avaliacées do banco
de sementes e a emergencia das espécies foram
calculados.
0 banco de sementes e as plantas daninhas
emergentes apresentaram dependéncia espacial e
agregacao. O banco de sementes de E. heterophylla
foi reduzido, entre as avallac6es de marco e outubro, enquanto que o de C. benghalensis, aumentou.
As emergéncias, por sua vez, foram altas e mais
baixas, respectivamente, essa nao sendo significativa em pré-semeadura. O banco de sementes de D.
horizontalis e os demais foram menos importantes.
Condlcées restritas de chuvas favoreceram apenas
E. heterophylla, na fase de manejo (Tabela 1).
As medidas do graus de associacao (r) dentro
do banco de sementes de cada espécie, com a emergencia e entre as mesmas, foram baixas (Tabela 2),
devidas a fatores diversos. Amplitudes de desvio

TABELA 1. Levantamento de banco de sementes e de emergencia de espécies
de plantas daninhas, estas nas fases de manejo e pas-semeadura

direta da soja.
Levantamento

2 Espécies / (m2)
_

22

W Euphorbia heter0pl1ylla___Commelina benghaieasis

Banco sementes‘l2: .......................... .. - . . . . . . . . . . . . . - u - . u u u u ¢ . . . . , . u . u u u u u u u u u u u u u . . - - . . . ...
343,0
BS1: pos-colheita
198,0
BS2: pré-semeadura

112,8

Emergéncla: ................................... ..
fase de manejoa
28,9 (25,6%)5
0 pos-sem_eadura4_
32,5 (28,8%)

‘15/03/00; 218/10/00; “s/11/00; 411/12; 5Taxa de emergéncia
* Semeadura da soja: 15/11/2000.

646,3

0,2 (0,03%l
9,47(1,4°/9)
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padrao foram maiores para os ban- TABELA 2. Graus de associacao (r) entre bancos de sementes
cos de sementes do que para as emer(BS1 e BS2) em duas épocas‘, e com as emergencigéncias, com maior grau de associaas, em pré e pos-semeadura da soja.
cao entre essas, para E. heterophylla
Espécies de plantas daninhas
e C. benghalensis.
Tipos de assoclacao
*
2 7 **
7 *
__
__
_
7_
E.
heterophylla
C. benghalensis
Os parametros dos ajustes dos
semlvarlogramas de E. heterophylla,
............ ..Associacao
para o banco de sementes, flora da(1)
0,57
BS1 X BS2
0,66
nlnha emergente e seu total, foram
BS2 x Emergéncla Manejo
0,65
0,42
construidos. Dentre os modelos ajusBS2
x
Pos-E
0,67
0,46
tados, 0 esférico foi o mais adequaBS2 x (E Man + PosE)
0,68
0,47
do. As dependéncias espacials para
E
Manejo
x
PosE
0,86
0,50
E. heterophylla variaram de 50 a 60
m, tanto para o banco de sementes ‘(BS1:MaﬂO0)e(BS2:Ouﬂ00)
como para as emergéncias. Os
semlvarlogramas para C. benghalensls
ainda deverao ser construldos.
Os mapas-diagnostico de E. heterophylla mos- dos, com lnfluéncia nos manejos localizados de
tram que o mapa do banco de sementes, da emer- controle.
géncia anterior a semeadura (no manejo) e em posemergéncia na soja, 26 dias apos, diferem quanto a
localizacao de semelhantes graus de infestacao. lsso

se deve as diferentes grandezas de variacao dos levantamentos do banco de sementes e das emergencias. Entre as emergéncias, as dlferencas devem-se
aos diferentes nichos de germinacao favoraveis a
germlnacao ja na primeira época, e lnexistentes posteriormente, em pas-emergencia.
Diferentes Ievantamentos, de bancos de sementes e de emergencia, e interacﬁes com espécies de
plantas daninhas, sugerem variacﬁes nos resulta-
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G03. Efeito de deriva simulada do herbicida 2,4-D sobre uva
OLIVEIRA JR., R.S."2; CONSTANTIN, J."2; PAGLIARI, P.H."3; ARANTES, J.G.Z."3; CAVALIER), S.D."3;
ROSO, A.C.‘-3. ‘Depto. de Agronomia, Universidade Estadual de Marlnga, Av. Colombo, 5790, CEP 87020900, Maringa, PR, rsojunior@uem.br; 2Bolsista de Produtividade Cientifica, CNPq; “Bolslsta de lniciacao
Cientifica, CNPq.

A regiao de Marialva (PR) constitui um dos polos mais importantes de producao de uva de mesa
no estado do Parana. No entanto, esta regiao en-

contra-se inserida dentro de um contexto tiplco de
producao de graos. Como a maioria das areas adota a semeadura direta como método de implantacao das culturas, usa-se lntensivamente
dessecantes para preparacao das areas de plantio.
Entre outros, o 2,4-D é um dos herbicidas utilizados nesta modalldade.
A proximidade das areas dessecadas de semeadura direta e as areas de cultivo de uva tém suscltado reclamacées a respeito de problemas de
fitotoxicidade decorrente de deriva ocorrida apos

apIlcac6es de herbicidas. No entanto, pouco tem sido
feito no sentido de correlaclonar os niveis de deriva
de 2,4-D com a diagnose visual dos sintomas de
fitotoxicidade ou as perdas ocaslonadas quantitativas e qualitativas. Durante os anos agricolas de
2002/2003 e 2003/2004 foram conduzidos trabalhos no municipio de Maringa (PR) no sentido de

avaliar o potencial dano de apllcac6es de subdoses
de 2,4-D sobre plantas de uva, simulando a ocorréncia de deriva de 2,4-D na operacao de manejo

antecedendo a semeadura da soja.
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar perdas
na produtividade de uva ltalla decorrentes da aplicacao de subdoses de 2,4-D, bem como caracterizar a

sintomatologia observada nas plantas apos a exposlcao a diferentes doses deste herbicida.
Foi utilizado um pomar de uva ltalla, em franca
producao, no municipio de Marlnga, PR. Nas condl<;6es regionais, sao realizadas duas podas anuais
(verao e inverno). Em 31/10/2002, trinta dias apos
a poda de inverno, foram realizadas aplicacées de
2,4-D nas doses de 6,72; 13,44; 26,88; 53,76 e
107,52 g e.a. ha“, equivalentes a uma deriva simulada da ordem de 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 e 16,0% de
uma dose de 1 L/ha das formulacées comerciais mais
utilizadas de 2,4-D. Nesta ocasiao, as plantas de
uva encontravam-se no estadio 15 (alongamento da
inflorescéncia; flores agrupadas), segundo a escala
de Elchhorn-Lorenz (Coombe, 1995). Todas as aplicac6es foram realizadas sob uma estufa plastica
movel, com a finalidade de evitar a chegada de
herbicida as parcelas vizinhas. As pulverizacées foram realizadas com um pulverizador a base de CO2,

sob pressao de 40 lb pol'2, utilizando bicos XR 110.02
e volume de calda de 180 L ha“. As condic6es de
aplicacao foram de 55 a 82% de umidade relativa e

temperatura variando entre 23 e 28°C. Todas as
apllcac6es foram realizadas acrescentando-se Agral
a 0,1% vlv. Foram realizadas avaliac6es visuals de
fitotoxicidade regularmente até a colheita, realizada
durante o mes de fevereiro de 2003, quando fol
avaliado o efeito dos tratamentos sobre a producao
da cultura. Foram acompanhados ainda os efeitos
dos tratamentos sobre a uva em duas safras consecutivas apos a colheita realizada imediatamente apos
a aplicacao dos tratamentos. Foram coletadas amostras dos cachos por ocasiao da colheita para realiza-

cao de analises de residuo, por meio de cromatografia
gasosa (GC/MS).

No segundo ano de pesquisa, aplicou-se apenas duas doses do 2,4-D (6,72 e 13,44 g e.a. ha",
equivalentes a derivas simuladas de 1,0 e 2,0%),
em trés fases distintas da cultura, apos o estadio
conhecido como “meia-baga" (estadios 33, 35 e
35-38), seguindo-se os mesmos procedimentos
adotados no primeiro ano de pesquisas. Em ambos
os experimentos fol adotado o sistema de testemunhas duplas (Constantin et al., 2001; Fagllari et
al., 2001), visando aumentar a preclsao dos dados.
No primeiro ensaio, o surgimento de sintomas
visuais de fitotoxicidade fol lmedlato e proporciona)
as doses aplicadas. Tais sintomas caracterizam-se
princlpalmente pelo alongamento das gavinhas,
epinastia das folhas e deformacées de ramos jovens
e de folhas. Tais sintomas foram predominantemente evldenciados nas partes novas em crescimento.
Nos casos mais severos, a fitotoxicidade progrediu
para necrose e queda de folhas, surgimento de raizes

adventicias nos ramos e deformacﬁes nos ramos e
caule. Sintomas semelhantes sao descritos por AlKhatlb et al. (1992) apos reallzarem apllcac6es de
2,4-D (11,2 a 374 g e.a. ha“) em uva cv. Lemberger
grape recém-podada.
A produtividade da cultura fol comprometida por
todas as doses aplicadas neste estadio de crescimento, quando comparada as respectivas testemunhas duplas (Figura 1). Mesmo com derivas equivalentes a 1,0%, houve reducao de 86,5% da produtividade. No entanto, mesmo com as injurias seve-
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FIG. 1. Efeito de diferentes niveis de 2,4-D sobre a pro-

dutividade de plantas de uva (apIlcac6es no inicio
do florescimento - primeiro experimento) (Tratadas = média das parcelas tratadas; Test duplas
= média das testemunhas duplas).
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FIG. 2. Efeito de diferentes niveis de 2,4-D sobre a produtividade de plantas de uva apos aplicacao do
herbicida em duas doses (6,72 e 13,44 g e.a. ha‘

‘) em trés épocas (Epl, Ep2, Ep3) no segundo
experimento. (Trat = média das parcelas tratadas;
TD = média das testemunhas duplas).

ras registradas na dose mais alta (equivalente a
16,0% de deriva), as plantas afetadas se recupera-
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G04. Efeito de deriva simulada de 2,4-D sobre a cultura do algodao
CONSTANTIN, J."2; OLIVEIRA JR., R.S.‘;2; PAGLIARI, P.H.‘-3; ARANTES, J.G.Z."3; CAVALIERI, S.D.""‘;
GONCALVES, D.A."3; FAGLIARI, J.R.“. ‘Depto. de Agronomia, Universidade Estadual de Maringa, Av.
Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringa, PR, constantin@teracom.com.br; 2Bolsista de Produtividade

Cientiflca CNPq; 3Bolsista de lnlclacao Cientifica CNPq; “Doutorando Programa de Pas-Graduacao em
Agronomia, UEM.

O algodoeiro parece se tratar de uma das culturas mais sensiveis a baixas concentracées de 2,4-D.
A aplicacao de subdoses, simulando deriva, tem sido
utilizada por diversos pesquisadores com a finalidade de avallacao dos eventuais efeitos em culturas
sensiveis (Eberlein & Guttieri, 1994; Alves et al.,
2000). O objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito
subdoses de 2,4-D no desenvolvimento e produtivi-

dade da cultura do algodoeiro, bem como verificar o
nivel de sensibilidade da cultura em funcao do estadio de apllcacao do 2,4-D.

Os ensaios com algodao foram realizados em
area Iocallzada no municipio de Maringa, PR, utili-

zando-se a variedade IAPAR-95. Os demais tratos
culturais e fitossanitarios foram feitos segundo as
recomendacﬁes da pesquisa para a cultura do algo-

dao no estado do Parana (IAPAR, 1993). No primeiro experimento, os tratamentos foram constltuldos
pela aplicacao das doses de 0,84; 1,68; 3,36; 6,72;

13,44 e 26,88 g e.a.ha" de 2,4-D, além das testemunhas duplas sem herbicida. Tais doses equivalem
a 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0% da dose de

670 g e.a. ha". Em todos os tratamentos com
herbicida acrescentou-se Agral a 0,1% vlv. Foram
utilizadas testemunhas duplas adjacentes (Constantin
et al., 2001; Meschede et al., 2004) a cada parcela
tratada com a finalidade de avaliar com maior clareza e precisao o efeito dos tratamentos. Par a aplicacao foi utilizado um pulverizador costal de pressao

constante, pressurizado a CO2, pressao de 30 lb
pol'2, equipado com bicos tipo leque 110.02, pro-

porcionando um volume de calda equivalente a 200
L.ha"‘. As aplicac6es foram realizadas no inicio do
florescimento do primeiro ramo - estadio F1 , de acordo com a escala proposta por Marur & Ruano (2001).
Em todas as apIicac6es foram utilizadas cortinas
protetoras para isolamento de cada parcela, evitando-se qualquer deriva para as parcelas vizinhas. Fo-

ram realizadas avaliac6es perlodicas na cultura apés
a apllcacao dos tratamentos, acompanhando-se a
evolucao dos sintomas e o efeito sobre o crescimento e floracao/frutificacao das plantas. A produ-

tividade foi estimada colhendo-se manualmente os
12 m2 centrais de cada parcela. Apos o deslintamento
mecanico de amostras de 1 kg de algodao em caroco por parcela, amostras de sementes foram sub-

metidas a analise de residuos, por meio de GC/MSD.
O método resultou num Iimite de deteccao de 0,050
mg kg", com uma recuperacao média de 83i3%.
Para 0 segundo experimento, realizado na safra 2003/
2004, os tratamentos foram combinados em esquema fatorial (duas doses equivalentes a derivas de 1
e 2% e trés épocas de aplicacao), com a intencao
de avaliar a varlacao da sensibilidade do algodao ao
2,4-D durante seu ciclo. Foram adotados os mesmos procedimentos do primeiro experimento com
relacao ao isolamento das parcelas, numero de repeticaes, delineamento experimental, tratos culturais e avaliacao da produtividade.
No primeiro experimento verificou-se que o algodao, no inicio do florescimento (estadio F1) demonstrou grande sensibilidade as derivas simuladas
de 2,4-D. A produtividade da cultura foi significativamente reduzida partir de derivas equivalentes a
1,0% (Tabela 1). A queda dos bot6es florals foi o
sintoma que mais colaborou para reducao da produtividade, sendo os demais sintomas observados considerados como fatores secundarios a influenciar na
produtividade da cultura. O sintoma tiplco de folhas
“pata-de-ra" ocorre nas novas folhas que saem apés
a ocorréncia da deriva simulada, mas sao vlsiveis
inicialmente apenas a partir de 14 DAA, tornandose mais evidentes apenas a partir de 21 DAA. A
analise de residuos de 2,4-D demonstrou que as
sementes colhidas, independente da dose utilizada,
nao continham residuos detectaveis até 0 Iimite de
quantlficacao do método empregado (0,050 mg kg").
No segundo experimento, observou-se que a sensibilidade do algodao caiu drasticamente em funcao
do estadio de desenvolvimento (Tabela 2). Nao foram observados quaisquer sintomas de fitotoxicidade
em caules, peciolos ou folhas das plantas, independente do estadio de apllcacao ou do nivel de deriva
slmulado. Mesmo sem a presenca de sintomas evidentes, 0 tratamento de 2,0% aplicado no estadio
C1 afetou de forma significativa a produtividade,
em funcao da queda de bot6es florals. No entanto,
mesmo este tratamento nao afetou as macas ja formadas, as quais nao sao afetadas, independente do
estadio de aplicacao ou da dose. A partir do estadio
C3lC4, o algodao suportou derivas de 2,4-D de até
2,0% sem ter sua produtividade comprometida.
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TABELA 1. Efeito de doses de 2,4-D sobre a produtividade do planta: de algodio laplicacﬁes no inicio
do florescimento - primeiro experimento)

Dose (9 e_a_ ha-1) e nive| de deriva
estimado em relacao 6 dose de 1 Llha
das formulacﬁes comerciais (%)
0,84
1,68
3,36
6,72
13,44
26,88

Produtividade na parcela
_

N é_7__

(0,125%l
(0,25%)
(0,50%)
(1,00%l
(2,00%I
(4,00%l

Produtividade na respectlva

"atad_3___
Te$temu"l'I3_$§m hefbkiida
kg ha") (a|g0d5o em carogo)
1869,75
1507,75
1254,50
617,00
802,25
20,00

a
a
a
b
b
b

1940,50
2015,50
1851,25
1635,75
1728,00
1742,50

a
a
a
a
a
a

As comparacoes restringem-se as Iinhas. Dentro de uma mesma linha, médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre sl pelo
teste f (5% de probabilidade).

TABELA 2. Efeito de subdoses de 2,4-D na produtividade do algodoeiro (segundo experimento).
Marlnga, PR, 2004. Média de quatro repetlc6es.
, _
_
~ *
Estadw de aphcagao e
Dose (g e.a. ha")

Estadio
Estadio
Estadio
Estadio
Estadio

C1 - Dose 6,72
C1 — Dose 13,44
C3/C4 - Dose 6,72
C3/C4 - Dose 13,44
C6 - Dose 6,72

Estadio C6 - Dose 13,44

Produtividade na parcela
Produtividade na respectlva
tratada
testemunha sem herbicida
7777*7 7 777 7:
77 7 7
71; h _1 7777
7
a
_.
9.___.__.._:_
1421,88
1335,94
1554,69
1563,28
1587,50
1625,00

a
b
a
a
a
a

1527,34
1601,56
1515,63
1597,66
1703,13
1808,59

a
a
a
a
a
a

*Estadios segundo a escala MARUR & RUANO (2001).
As comparacoes restringem-se as linhas. Dentro de uma mesma linha, médias seguidas por mesma Ietra nao diferem entre si pelo
teste f (5% de probabilidade).

Desta forma, a partir do momento em que as macas
comecam a se formar, a sensibilidade da cultura ao

2,4-D cal substancialmente.
Concluiu-se que o algodao é sensivel a derivas
de 2,4-D no estadio de inicio do florescimento (F1),

sendo que, neste estadio tolera no maximo 0,50%
de deriva de 2,4-D. A partir do estadio C1, a sensi-

bilidade do algodao é reduzida, sendo que a cultura
passa a tolerar até 2,0% de deriva.
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G05. Chloris polydactyla: caracteristicas biologicas e manejo
BRIGHENTI, A.M.‘; FILGUEIRAS JR, R.G.2; GAZZIERO, D.L.P.‘; VOLL, E.‘; MORIYAMA, R.T.3. ‘Pesquisador, Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, brighent@cnpso.embrapa.br; 2Estagiario Embrapa SojalUniversidade Estadual de Londrina; “Técnico Agricola, Embrapa Soja.

O capim-barbicha-de-alemao (Chloris polydactyla)

é uma planta perene de 50-110 cm de altura e nativa
do Continente Americano (Lorenzi, 2000). Propagase por meio de sementes e de curtos rizomas
(Kissmann, 1997). Essa espécie vem sendo selecionada, em funcao de sua tolerancia a herbicidas, principalmente quando aplicados em estadios mais avancados do seu crescimento. O objetivo deste trabalho
foi avaliar algumas caracteristicas da biologia da espécie e 0 controle de plantas jovens e adultas.

Para os estudos de biologia, foram coletadas
doze plantas de C. polydactyla, crescidas isoladamente em condic6es de campo no municipio de Londrina, PR. As avaliacées basearam-se na determinacao dos valores médios do peso da biomassa seca

por planta, do niimero de perfilhos por planta, do
nt'1mero de inflorescénclas por planta, do n1'1mero de
racemos por lnflorescéncia, do nﬁlmero de sementes

por racemo, do numero de sementes por
lnflorescéncia e do ntimero de sementes por planta.
Dois experimentos foram instalados a fim de avaliar o controle de C. polydactyla por meio de aplica-

c6es de herbicidas, em condicaes de pos-emergéncia.
O primeiro foi instalado em 22 de fevereiro de
2005, na estacao experimental da Embrapa Soja, em
Londrina, PR. Trezentas sementes de C. polydactyla
foram colocadas em vasos de 10 L de capacidade.
Os vasos foram preenchidos com uma mistura de
solo, areia e composto organlco e mantidos sobre
bancadas, em condicées de campo. O delineamento
experimental fol inteiramente casualizado, com quatro repetic6es. Os tratamentos foram clodlnafoppropargil (48 g i.a. ha‘) + oleo mineral O,5% v/v,
haloxyfop-methyl (60 g i.a. ha") + oleo mineral O,5%
v/v, clethodlm (120 g i.a. ha") + oleo mineral O,5%
v/v, fluazifop-p-butil (187,5 g i.a. ha") + adjuvante
O,5% v/v, tepraloxydim (100 g i.a. ha") + oleo mineral 0,5% v/v, sethoxydim (221 g i.a. ha") + oleo
mineral O,5% v/v, quizalofop-p-tefurll (60 g i.a. ha“)
+ oleo mineral O,5% v/v e a testemunha. A aplicacao dos herbicidas foi realizada no dia 19 marco de
2005. Nessa época, as plantas encontravam-se com
valores médios do numero de folhas e altura correspondentes a 6 e 20 cm, respectivamente. Para aplicacao dos herbicidas, foi utilizado pulverizador costal,
equipado com um bico de jato plano 110 015 BD,
com volume de calda equivalente a 160 L ha", a pressao constante de 220 kPa, mantida por CO2 compri-

mido. Por ocasiao da aplicacao dos produtos, a temperatura ambiente era de 25 °C e a umidade relativa
do ar de 82%.
O controle foi avaliado através de escala
percentual aos 10 e 16 dias apos a aplicacao dos
tratamentos (Daa), onde 0% (zero) correspondeu a

nenhum controle e 100% a morte de todas as plantas. Aos 21 Daa, as plantas foram colhidas e lavadas em agua corrente, colocadas em estufa de ventilacao forcada de ar a 70 °C durante 72 horas e
obtido os valores médios do peso da biomassa seca.
O segundo experimento foi instalado na Fazen-

da Alambique da Satide, no Distrito da Warta, em
Londrina, PR. Na area escolhida, havia uma infestacao homogénea de C. polydactyla. Os tratamentos consistiram da aplicacao da dose recomendada
e dobrada dos herbicidas glyphosate (0,72 e 1,44 kg
e.a. ha‘) + oleo mineral O,5% v/v, haloxyfop-methyl
(0,06 e 0,12 kg i.a. ha7‘) + oleo mineral O,5% vlv,
clethodlm (0,12 e 0,24 kg i.a. ha") + oleo mineral
O,5% v/v, fluazifop-p-butil (0,188 e 0,375 kg i.a.
ha‘) + adjuvante O,5% v/v, tepraloxydim (0,1 e
0,2 kg i.a. ha7‘) + oleo mineral O,5% v/v, qulzalofopp-tefuril (0,06 e 0,12 kg i.a. ha7‘) + oleo mineral
O,5% v/v e a testemunha sem aplicacao.
Os herbicidas foram aplicados em 30 marco de
2005. Nessa época, as plantas encontravam-se no
inicio do florescimento, com valores médios do namero de perfilhos e altura correspondentes a 6 e 85
cm, respectivamente. Para aplicacao dos herbicidas,
foi utilizado pulverizador costal, equipado com barra
de quatro bicos de jato piano 110 015 AVI, com
volume de calda equivalente a 180 L ha", a pressao
constante de 220 kPa, mantida por CO2 comprimido. Por ocaslao da aplicacao dos produtos, a temperatura ambiente era de 28 °C e a umidade relativa
do ar de 78%. O controle foi avaliado utilizando a
mesma escala percentual descrita no experimento
anterior aos 12, 18 e 29 Daa.
Os dados obtidos nos experimentos de controle
quimico foram submetidos a analise de variancia e
as médias comparadas pelo Teste de Tukey, a 5%

de probabilidade.
Os estudos de biologia revelaram que plantas
de C. polydactyla possuem, em média, 63
inflorescénclas com 15 racemos de 99 sementes,

sendo o total de sementes por planta em torno de
96 mil (Tabela 1). Além do nL'lmero de sementes ser
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muito alto, a dlsseminacao delas é facilitada pelo

TABELA 1. Valores médios do peso da biomassa

vento, pois sao (eves e facilmente carreadas.

seca (g) (PMS) por planta, nlflmero de

A presenca de C. polydactyla tem sido observa-

perfilhos (NP) por planta, nt'1mero de

da em beiradas de estrada, carreadores e proximo a

inflorescénclas (NI) por planta, mimero de racemos por lnflorescéncia
(NRI), nlimero de sementes por racemo (NSR), nélmero de sementes
por inflorescéncia (NSI) e nt'1mero de
sementes por planta (NSP) de Chloris
polydactyla.

cercas em areas de lavoura, onde a espécie nao é
manejada adequadamente.

Todos os graminlcidas, quando aplicados nas doses recomendadas e, em plantas em estadio inicial, proporcionaram valores percentuais de controle acima de
97%, logo aos 10 Daa (Tabela 2). Aos 16 Daa, todos

os tratamentos apresentavam controle acima de 99%.
Em plantas em estadio mais avancado de crescimento, nenhum herbici-da, mesmo em aplicacao

_PMS NP
285

136

NI

NRI NSR

63

15,4

NSI

99

1525

Nse_
96.0775

com o dobro da dose, apresentou controle eficaz do capim-barbicha-de—ale-

mao aos 12 Daa (Tabela 3). Nas duas
Clltimas avaliacﬁes (18 e 29 Daa), somente a dose dobrada de glyphosate
proporcionou controle satisfatorio,
acima de 91%. Assim, ao realizar a
dessecaoao, em pré-semeadura das
culturas, em areas onde existem densidades elevadas dessa espécie, ha necessidade de aplicacao de doses mais

altas de glyphosate.
Os resultados deste trabalho permitiram concluir que C. polydactyla,
crescendo isoladamente, tem capacidade de produzir grande quantidade
de propagulos, chegando a 96 mil
sementes por planta. Para planta com
até 20 cm de altura e 6 folhas, os
gramicidas clodinafop-propargil (48 g
i.a. ha‘), haloxyfop-methyl (60 g i.a.
ha‘), clethodlm (120 g i.a. ha"),
fluazifop-p-butil (187,5 g i.a. ha7‘),

tepraloxydim (100 g i.a. ha”),
sethoxydim (221 g i.a. ha7‘) e o
quizalofop-p-tefuril (60 g i.a. ha‘) controlaram satisfatoriamente a espécie.
Em estadio mais avancado de cresci-

mento (altura 85 cm), somente o
glyphosate na maior dose (1 ,44 kg i.a.
ha7‘) foi eficaz sobre essa espécie.
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TABELA 2. Valores médios da percentagem de controle de

Chloris polydactyla aos 10 e 16 dias apos a aplicacao (Daa) dos herbicidas e peso da biomassa seca
de plantas (BS) (g vaso"), aos 21 Daa.
Tratamentos
.

_

C

D082?
I I18 I

5?

10

gv_,—--

Clodinafop

Tepraloxydim
Sethoxydim
Ouizalofop-p-tefuril
Testemunha

cvl%)22

22-

2

99,0
99,2
99,2
99,5
99,5
97,5
99,5

Al
A
A
A
A
A
A

aos

—

BS 21

16

fie

48
60
120
187,5
100
221
60

Haloxyfop-methyl
Clehodim
Fluazifop-p-butll

t I

221,6

2

99,7
99,5
100,0
100,0
100,0
99,0
100,0

A
A
A
A
A
A
A

3,5
3,1
3,4
3,2
3,0
4,5
2,3

B
B
B
B
B
B
B

005* 247A*

W001

26,4

1 Médias seguidas pelas mesmas Ietras, na coluna, nao diferem entre si pelo Teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.

TABELA 3. Valores médios da percentagem de controle de
Chloris polydactyla, aos 12, 18 e 29 dias apés a
apllcacao (Daa) dos herbicidas.
Tratamentos

Dosei
(K9 ha‘ I

Glyphosate

0,72
1,44
0,06
0,12
0,12
0,24
0,188
0,375
0,1
0,2
0,06
0,12
—

Glyphosate

Haloxyfop-methyl
Haloxyfop-methyl

C|e1hod1m

Clethodlm
Fluazifop-p-butll

Fluazifop-p-butll
Tepraloxydim
Tepraloxydim
Ouizalofop-p-tefuril
Ouizalofop-p-tefuril
Testemunha

cv (2%)

2

-

7

12
63,3
76,6
13,3
20,0
23,0
30,0
13,3
23,0
16,6
16,6
13,3
16,6
0,0

A‘
A
BC
BC
B
B
BC
B
BC
BC
BC
BC
C

20,6

Controle
7
18

80,0
91,6
23,3
43,3
35,0
55,0
30,0
43,0
30,0
40,0
26,6
40,0
0,0

29
A
A
C
BC
BC
B
C
BC
C
BC
C
BC
D

16,6

80,0
93,3
43,3
53,3
50,0
63,3
46,6
60,0
43,3
53,3
40,0
50,0
0,0

B
A
EF
CDE
DEF
C
EF
CD
EF
CDE
F
DEF
G

277,6

1 Médias seguidas pelas mesmas Ietras, na coluna, nao diferem entre si pelo Teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.
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G06. Chloris polydactyla: emergéncia de plantas e seu controle
BRIGHENTI, A.M.‘; FILGUEIRAS JR, R.G.2, VOLL, E.‘; GAZZIERO, D.L.P.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231,
CEP 86001-970, Londrina, PR, brighent@cnps0.embrapa.br; 2Estagiério Embrapa Soja/Universidade Estadual de Londrina.

O capim-barbicha-de-aleméo
(Chloris
polydactyla) é uma planta nativa do Continente

ha“), s-metolachlor (1 ,44 kg i.a. ha"), alachlor (2,88

Americano. Ocorre desde 0 sul dos Estados Unidos
até a Argentina. E muito comum no Brasil, especialmente nas regi6es Norte e Centro-Oeste, também
ocorrendo na Bolivia e no Paraguai (Kissmann, 1997).
Trata-se de uma planta perene, que se reproduz por
sementes e também multiplicada por meio de curtos
rizomas (Lorenzi, 2000). Sua lmportancia, como plan-

nha sem aplicaoéo. Os herbicidas foram aplicados
no mesmo dia da semeadura (14 de maroo de 2005),
em condigoes de pré-emergéncia. Foi utilizado pulverizador costal, equipado com um bico de jato plano 110 O15 BD, com volume de calda equivalente a
180 L ha", a presséo constante de 207 kPa, mantida
por CO2 comprimido. Por ocasiéo da aplicaoao dos
produtos, a temperatura ambiente era 25,6°C e a
umidade relativa do ar 65%.
O controle foi avaliado através de escala
percentual, aos 14, 22 e 30 dias apos a aplicagéo
(Daa) dos herbicidas. O valor 0% (zero) correspondeu
a nenhum controle e 100% a morte de todas as
plantas. Aos 30 Daa, as plantas foram colhidas e
lavadas em agua corrente, colocadas em estufa de
ventilaoao forgzada de ar a 70 °C, durante 72 horas e
obtidos os valores médios do peso da biomassa seca
de plantas de cada vaso. Os dados das percentagens de controle e da biomassa seca foram submetidos a analise de variancia e as médias comparadas
pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Quando as sementes foram dispostas de 4 até
12 cm de profundidade, nao houve emergencia de
plantas (Tabela 1). A emergencia foi somente observada nos quatro primeiros niveis, havendo um
decréscimo linear, a partir das sementes dispostas
sobre 0 solo até a profundidade de 3 cm (Figura 1).
Das 300 sementes dispostas sobre a superficie, 190
(62,7%) germinaram e foram capazes de se estabelecer (Figura 1 e Tabela 1). Como no sistema de
semeadura direta n50 ha revolvimento do solo por
meio de aragao e gradagem, a maioria das sementes
dessa planta daninha que cai sobre o solo tem condic;6es de germinar prontamente, desde que as condi<;6es climaticas favoreoam o processo germinativo.
E, dependendo da densidade de infestaoao, pode
ocorrer interferéncia sobre as culturas implantadas.

ta daninha, vem aumentando, consideravelmente,
na regiao dos Cerrados e, principalmente no Estado

do Parana, graoas a sua eficiente capacidade
reprodutiva e a tolerancia a determinados herbicidas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a emergéncia

de plantas de C. polydactyla, em funoao da semeadura em diferentes profundidades, e 0 controle com
herbicidas aplicados em condi<;6es de pré-emergéncia. O primeiro experimento foi conduzido em casade-vegetaoao, durante 0 periodo de O4/O5/2005 a
20/O6/2005. O delineamento experimental foi intei-

ramente casualizado, com quatro repeti<;6es, e os
tratamentos constituidos por oito profundidades de
semeadura, O (sementes sobre 0 solo), 1, 2, 3, 4, 5,
8 e 12 cm. O capim-barbicha-de-aleméo foi semea-

do em O4 de maio de 2005, nao sendo realizado
nenhum método de quebra de dorméncia das se-

mentes. Trezentas sementes foram colocadas em
cilindros de cerémica, dispostos sobre bancadas na
casa-de-vegetaoéo. Os cilindros apresentavam di-

mens6es de 20 cm de diémetro por 30 cm de altura,
sendo preenchidos com Latossolo vermelho
distroférrico, coletado na area experimental da
Embrapa Soja. Foram realizadas contagens das plantas que emergiram a intervalos regulares de sete
dias e obtido 0 somatério das plantas que emergiram e ainda a percentagem de emergencia. Os dados do niimero de plantas emergidas foram subme-

tidos a analise regressao.
O segundo experimento foi conduzido em casa-

de-vegetaoao da Embrapa Soja, em Londrina, PR. O
material utilizado para enchimento dos vasos foi um
solo classificado como Latossolo vermelho
distroférrico. Cada parcela foi constituida de um vaso
de 10 L de capacidade, recebendo trezentas sementes de C. polydactyla. O delineamento experimental
foi inteiramente casualizado, com quatro repetic;6es.
Os tratamentos avaliados foram acetochlor (2,304

kg i.a. ha“), atrazine + simazine (1,5 + 1,5 kg i.a.

kg i.a. ha"), trifluralin (1,8 kg i.a. ha") e a testemu-

TABELA 1. Percentagens de emergéncia de plan->
tas de Chloris polydactyla, em fungao
da profundidade de semeadura (cm).

Profundidade
%

O

1

62,7

41

3
34,1

2,3

7

475

812

O

O

O

O
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Todos os herbicidas foram eficazes no controle

200

do capim-barbicha-de-aleméo, obtendo 100% de

controle em todas as avaliaoﬁes (Tabela 2). Alguns
desses produtos como o s-metolachlor, 0 acetochlor
e 0 alachlor possuem recomendaoao para aplicaoao
tanto em cultivos de soja quanto de milho. O trifluralin
e a mistura formulada de atrazine mais simazine,
para a soja e o milho, respectivamente. Assim, to-

150

O
O

dos esses herbicidas sao 0p<;6es de manejo dessa

75

espécie em lavouras de soja e de milho.
Os resultados deste trabalho permitiram concluir que plantas de C. polydactyla emergem, na sua

0|
Nldeipant
mero as 3S
O
U1

grande maioria, quando as sementes estéo dispostas sobre o solo e até 3 cm de profundidade. E ain-

25

da, os herbicidas acetochlor (2,304 kg i.a. ha“),

0

fungﬁo das doses dos herbicidas.

Acetochlor
Atrazine+Simazine

2,3
1,5+1,5

S-metolachlor
Alachlor

1,44
2,88

Triﬂuralin
Testemunha

1,8
—

CV (%)

—

Controle
—*—* -—--—— —--

-30

14

22

1OO
1OO
1OO
1OO
1OO
O

1OO
1OO
1OO
1OO
100
O

1OO
1OO
1OO
1OO
1OO

—

—

—'

|
3

dura.

massa seca de plantas (g vaso") 30 Daa, em

Doses,

O

emergidas, em funoao da profundidade de semea-

Chloris polydactyla, aos 14, 22 e 30 dias apés a
aplicagao (Daa) dos herbicidas e 0 peso da bio-

(kg ha‘ l

|
2

FIG. 1. Ntrmero de plantas de Chloris polydactyla

TABELA 2. Valores médios da percentagem de controle de

7

'4
1

Profundidade de semeadura (cm)

de pré-emergencia.

Tratamentos

’
0

atrazine + simazine (1,5 + 1,5 kg i.a. ha“), smetolachlor (1 ,44 kg i.a. ha"), alachlor (2,88 kg i.a.
ha") e triﬂuralin (1,8 kg i.a. ha") sao eficazes no
controle da espécie, quando aplicados em condi<;6es

Y=-56,42 X + 189,82
R2=O,94

175

BS

Ob‘
Ob

Ob
Ob
Ob
8,9a

‘ Médias seguidas pelas mesmas Ietras, na coluna, nao diferem entre si pelo
Teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

<><><><><>
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GO7. Aplicagao simulténea de dessecantes e boro no controle de
plantas daninhas e nutrigao mineral na cultura da soja
BRIGHENTI, A.M.‘; MENEZES, C.C.2; CASTRO,C.‘; OLIVEIRA, F.A.‘; MACHADO, P.L.O.A.3. ‘Embrapa
Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-4970, Londrina, PR, brighent@cnpso.embrapa.br; 2Eng. Agr., DS /Gerente do Centro Tecnologico da Comigo; 3Embrapa Solos.

Os teores de boro (B) nos solos brasileiros sao,
geralmente, baixos e a falta desse micronutriente

a 160 L ha".
A soja (Cultivar Conquista) foi semeada em 09/

pode levar ao aparecimento de sintomas de deficiencia, principalmente, nas fases de florescimento e
enchimento de graos da soja. A aplicaoao de B via
solo, utilizando adubos com mistura de grénulos
contendo 0 micronutriente, apresenta a desvantagem de promover segregaoéo entre a fonte de B e

12/2004, no espaoamento de 0,50 m entre fileiras

os demais componentes do fertilizante, durante a
mistura e 0 manuseio. Essa segregaoao interfere na
uniformidade da aplicagao de boro no solo devido,
principalmente, as baixas quantidades desse
micronutriente a serem aplicadas (Mortvedt &
Woodruff, 1993). A adubaoao foliar também é utilizada. Entretanto, além de ser uma pratica polémica,

tendo em vista os resultados controversos, a adubaoao foliar aumenta os custos de produgao, o nivel
de compactaoao do solo, devido a freqtiente passagem de maquinas pela area de cultivo. Outro fator
que interfere na produtividade da soja é a ocorréncia
de plantas daninhas. A presenga de espécies
infestantes, durante a fase inicial de desenvolvimento
das plantas de soja, resulta em plantas cloréticas,
de menor porte, com severa diminuioao da area foliar

e, posterior queda na produtividade. Os objetivos
deste experimento foram avaliar 0 controle de plantas daninhas por meio de aplicaooes de herbicidas
dessecantes, isolados e em combinagéo com boro,

bem como a resposta da soja a aplicaoao desse

e 15 sementes por metro. A area das parcelas foi de
48 m2 (6x8 m), das subparcelas de 24 m2 (3x8m) e
a area Util foi de 7 m’ (1 x7m). As plantas daninhas

predominantes foram o cordao-de-frade (Leonotis
nepetifol/'a), o milho voluntario (Zea mays), 0 pic§0preto (Bidens sp.), o leiteiro (Euphorbia heterophylla),
0 joa-de-capote (Nicandra physa/oidesl, a trapoeraba

(Commelina benghalensis), a corda-de-viola (lpomoea
grand/'f0/la), 0 capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

e a erva-de-Santa-Luzia (Chamaesyce hirta), que juntas somavam, em média, 45 plantas por m2. O controle geral das plantas daninhas foi avaliado aos 3O
dias apos a aplicaoao dos tratamentos, utilizando a
escala visual, em que 0% correspondeu a nenhum
controle e 100% a morte de todas as plantas daninhas. As folhas da soja foram amostradas no inicio
do florescimento coletando a terceira ou quarta folha, a partir do apice da planta. Estas foram, em
seguida, Ievadas ao laboratorio para analise do teor
de boro. Nesta mesma época, foram retiradas amos-

tras de solo de cada subparcela, na profundidade
de O a 10 cm para analise dos teores de boro. Os
dados obtidos foram submetidos a analise de
variéncia e as médias comparadas pelo Teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.

repeti<;6es. Nas parcelas, foram aplicados os trata-

As percentagens de controle foram acima de
91% nos tratamentos com glyphosate e glyphosate
potassico (Tabela 1). A adigao de B junto a calda de
pulverizaoao nao interferiu no controle das plantas
daninhas pelos dois herbicidas. Para os tratamentos
com paraquat e paraquat mais diuron, as percentagens de controle ficaram abaixo de 78%. Além dis-

mentos glyphosate (1.920 g i.a. ha"), glyphosate

so, a adigao de boro junto a calda de pulverizaoao

potassico (2.480 g i.a. ha‘), diuron (200 g i.a. ha")

interferiu na eficacia da mistura formulada de
paraquat mais diuron sobre as espécies daninhas.
lsso, provavelmente se deve ao fato de que a adioao
do acido borico a calda de pulverizaoéo reduziu 0 pH
e o diuron é mais estavel em pH neutro (Lucy,~2005).
A safra de conduoao do experimento foi seca e

micronutriente; O

experimento foi conduzido du-

rante o ano agricola 2004/2005, em area do Centro
Tecnologico da Comigo, em Rio Verde, GO.
O delineamento experimental foi blocos
casualizados em parcelas subdivididas, com quatro

+ paraquat (400 g i.a. ha"), paraquat (400 g i.a.

ha"), a testemunha capinada e a sem capaina. As
subparcelas foram constituidas da presenga e da
auséncia de 1,0 kg ha" de B, na fonte acido bérico
(17% de B). A aplicagéo dos tratamentos foi feita
em O2/12/2004. Utilizou-se pulverizador costal, a
press5o constante de 28 lb pol“, mantida por CO2
comprimido, equipado com barra de 1,5 m de largura e quatro bicos de jato plano 110 O15 BD, distanciados de 0,5 m, com volume de calda equivalente

os rendimentos da cultura foram baixos, mesmo na
testemunha capinada (Tabela 1). A adigéo de boro
junto a calda de pulverizagéo nao representou em
aumentos significativos dos rendimentos da soja. lsso
se deve ao fato de que, mesmo nos tratamentos
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sem boro, os teores de B nas folhas alcan—

TABELA 1. Percentagens de controle de plantas dani-

garam teores considerados adequados para

nhas aos 30 dias apos a aplicagao dos tratamentos e rendimento da cultura da soja
(kg ha"), em funoao dos tratamentos, na au-

a cultura.
Em todos os tratamentos, houve aumen-

séncia (sem) e na presenga (com) de boro.

tos consideraveis dos teores de B no solo,
em funeao da mistura deste micronutriente

Tratamentos

e os dessecantes (Tabela 2). Com 0 aumen-

to dos teores de boro no solo, houve maior
disponibilidade desse nutriente para as plantas de soja, havendo incremento do teor nas
folhas, exceto para o tratamento onde nao
houve controle de plantas daninhas (Tabela
2). lsso ocorreu devido ao fato do boro ser
um elemento que é absorvido por fluxo de
massa e a falta de agua interferir na sua
absoroao. Assim, além da safra de conduoao do experimento ter sido extremamente
seca, as plantas daninhas competiram por
agua com a soja, dificultando a absoroao
desse micronutriente pela cultura.
Os resultados deste experimento permitem concluir que:
- os tratamentos de glyphosate e glyphosate
potéssico foram eficazes no controle das
plantas daninhas isolados e em combinaoéo com boro.
- a adioao de boro a calda nao prejudicou 0

com

Glyphosate potassico

Paraquat + Diuron

LUCY,

M.

(Comp.).

Fallow

Testemunha Capinada
Testemunha sem Capina
CV (%)

sem
COI"ﬂ
sem
COm

—

2.105,6 A
2.185,0 A

92,5 A
92,5 A

2.034,6 A
2.247,4 A

75,0 A
65,0 B

1.922,7 A
1.951,1 A

76.2 A
78.7 A

2.013,5 A
1.988,0 A

100,0 A
100,0 A

2.101,9A
2.106,3 A

0,0 A
0,0 A

1.164,5 A
1.004,5 A

6,5

12,0

dade de O-10 cm) e teores de boro nas folhas (mg kg”), em fungﬁo dos tratamentos,
na auséncia (sem) e na presenga (com) de
boro.
Tratafnentos
Glyphosate

boro

B solo

B fjolba

sem

0,22 A‘
0,25 A

41,4 B
48,1 A

0,19 B
O,24A

39,1 B
48,9 A

0,20 B
0,25 A

40,2 B
47,5 A

0,22 B
0,28 A

40,9 B
47,8 A

0,21 B
0,26 A

42,3 B
48,1 A

0,21 B
0,28 A

44,5 A
44,5 A

COTT1
sem
COlT'l
sem
COITI

weed
Paraquat

fieldcrops/8265.html>. Acesso em: 28 jan.

Testemunha Capinada

MORTVEDT, J.J.; WOODRUFF, J.R. 1993.
Technology and application of boron
fertilizers for crops. ln: Gupta, U.C. Boron
and its role in crop production. Boca Raton,

93,7 A‘
91,2 A

TABELA 2. Teores de boro no solo (mg dm'°) (profundi-

Paraquat + Diuron

2005

Rendimento

' Médias seguidas pelas mesmas Ietras, na coluna e para cada tratamento, nao diferem entre si pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

management...herbicides and water quality.
Disponivel em: <http:/lwww.dpi.qld.au/

FL: CRC Press, inc., p.157-176.

sem
COIT1

COIT1

Glyphosate potassico

Referencias bibliograficas

sem
com

sem

Paraquat

- é viavel a aplicaoao dos dessecantes

folhas da soja.

sem

Glyphosate

controle das plantas daninhas, exceto na
mistura de paraquat mais diuron.
glyphosate e glyphosate potéssico, juntamente com boro, na fonte acido bérico,
aumentando os teores de B no solo e nas

Borow Controle

Testemunha sem Capina

2 cv (%)

SGITI
COITI
sem
COm
SBIT1
COm

10,5 2

5,5

B

1 Médias seguidas pelas mesmas Ietras, na coluna e para cada tratamento, nao diferem entre si pelo Teste de Tukey. a 5% de probabilidade.
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G08. Bioensaio para determinagéo das curvas dose-resposta
do herbicida Plenum com a cultura da soja
OLIVEIRA, A.P.G.‘; MACHADO NETO, J.G.; GONCALVES, E.C.P."2. ‘Faculdade de Ciencias Agrarlas e
Veterinarias/UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n°, CEP 14884-900, Depto. de Produoao Vegetal, Jaboticabal, SP; ZAPTA Regional Alta Mogiana, Colina, SP.

0 uso de bioensaios para a verificaoao do desenvolvimento de plantas cultivadas é um método
simples, barato, preciso e direto para determinar

se cultivos e colheitas seguras podem ser feitas,
sem que se conheoa o historico do uso do herbicida
na area. Eles podem ser utilizados para detectar
residuos do herbicida ou produto quimico anterior-

mente utilizado. Os bioensaios também podem ser
utilizados para verificar se as concentraoﬁes dos

residuos sao altas 0 suficiente para afetar 0 crescimento, 0 rendimento e a qualidade da colheita. A
concentragao de residuos de herbicida em um solo

pode ser estimada comparando-se os efeitos sobre
plantas-teste de bioensaios padrao com a curva
dose-resposta estabelecida com esta mesma planta cultivada no solo contaminado (Rashid, 2001).

Para NYFFELER et al. (1982) a partir do bioensaio
pode-se ajustar uma curva padrao para estimar a
quantidade do herbicida em uma amostra, com base
na resposta do bioindicador na propria amostra. A
metodologia de bioensaios, com ajuste de equa-

<;6es que representam a relaeao dose-resposta foi
utilizada em diversos trabalhos de pesquisa. Para

EL-NAHHAL (2003) a equaoao que representa 0
efeito do alachlor na inibioao do crescimento do
cauliculo de Setaria viridis (L.), como planta-teste
em solo argilolorganico foi a Y = 109,4X; com R2
= 0,94.
No uso do herbicida Plenum em pastagens podem ocorrer residuos dos herbicidas picloram e

fluroxipir no solo, e prejudicar culturas utilizadas no
sistema integrado lavoura/pecuaria. Portanto, a determinaoao da presenoa de residuos destes dois
herbicidas no solo em periodos apos a aplicaoao nas
pastagens é fundamental para evitar danos as plantas cultivadas, como a soja.

O bioensaio foi realizado em areia lavada de
construoao com doses crescentes do herbicida, a
areia foi lavada com agua de torneira. As parcelas
experimentais foram copos plasticos de 500 mL,
contendo 600 g de areia. As parcelas foram
semeadas com cinco sementes que foram germinadas em sala climatizada com temperatura de 250 C,
com fotoperiodo de 13/11 h, em bandejas experimentais cobertas com papel toalha umedecido com
agua destilada. 0 bioensaio teve a duraoao de 5 a 7
dias, apos este periodo as plantulas foram separadas da areia e lavadas com agua corrente. Os comprimentos da raiz principal e dos cauliculos das
plantulas foram medidos com régua graduada de 1
mm (Lewis, 1995). Apos a obtenoao das medidas
foram calculadas as porcentagens de redugao causadas pelas concentraoées do herbicida. Com estes
valores e as respectivas concentragoes do herbicida,
foram calculadas equar:;6es linares Y = A + BX,
onde Y = porcentagens de redueao dos comprimentos em relaoao a testemunha e X = concentraoﬁes
do herbicida na areia em /Jg/g, transformadas na
funoao In (X. 1000) para calcular as equa<;6es lineares, para valores de porcentagem de reduoao mair
que 0 %.
Com as equaooes lineares ajustadas foram calculados os valores de I50. Estes valores de I50 foram utilizados para comparar a sensibilidade das
espécies e das partes das plantas de soja ao
herbicida Plenum.Os dados foram analisados pelo
Stat.
Foram utilizados 10 tratamentos e 10 repetiooes, sendo que o delineamento utilizado foi 0
interamente casualizado. Os tratamentos foram os
seguintes: 0,000; 0,001; 0,002; 0,004; 0,008;

tematicas lineares com a planta de soja utilizadas

0,016; 0,032; 0,064; 0,128 e 0,256 /Jglg do
herbicida Plenum.
Através da analise dos dados obteve-se a seguinte equao-50 linear: para os dados do cauliculo a

como planta-teste em bioensaios para determinaoao

equaoao foi a Y = 13,395X + 25,73, com R2 =

de residuos de Plenum (picloram + fluroxipir).
O bioensaio foi realizado no Laboratorio de
Ecotoxicologia dos Agrotéxicos e Saude Ocupacional
do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de
Ciencias Agrarlas e Veterinarias-UNESP, Campus de
JaboﬁcabaL

0,97 e para a radicula a equaoa foi Y = 19,609X —

O objetivo do presente trabalho foi estabelecer
as curvas de dose-resposta e ajustar equa<;6es ma-

1,5906, com R2 = 0,956.

Nopresente trabalho observou-se que os dados
obtidos de I50 para a soja sao menores do que quando compara-se com 0 I50 do feijao, indicando assim
maior sensibilidade da soja ao herbicida Plenum.
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G09. Efeito de dois sistemas de manejo sobre 0
desenvolvimento e a produtividade da soja
OLIVEIRA JR., R.S.”; CONSTANTIN, J."2; PAGLIARI, P.H."3; ARANTES, J.G.Z."3; CAVALIERI, S.D."3;
ROSO, A.C."3; SOARES, R.‘; HOMEM, L.M.‘. ‘Depto. de Agronomia, Universidade Estadual de Maringa.
Av. Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringa, PR, rsojunior@uem.br; 2Bolsista de Produtividade Cientifica, CNPq; 3Bolsista de lniciacao Cientifica, CNPq.

A dessecacao da cobertura vegetal antecedendo a semeadura direta de culturas é também conhecida por operacao de manejo. No plantio direto,
o manejo é fundamental para um bom desenvolvimento das lavouras. A eliminacao das plantas daninhas antes do plantio, permite que a cultura tenha um desenvolvimento inicial Iivre das plantas

daninhas. Para o éxito do plantio direto é fundamental a disponibilidade de herbicidas que sejam
eficazes na operacao de manejo. Uma das formas
mais comuns de se realizar a operacao de manejo é
a aplicacao de dessecantes por volta de dez dias
antes do plantio. No entanto, este sistema pode

ter problemas como rebrotes e a emergencia de um
novo fluxo proveniente do banco de sementes do
solo, 0 qual pode interferir no estabelecimento,

desenvolvimento inicial e rendimento final da cultura, pois as infestantes acabam por levar uma vantagem competitlva por terem se estabelecido antes
da cultura. Uma outra modalidade bastante utilizada é a da aplicacao do herbicida sistémico, normalmente glyphosate, imediatamente antes da semeadura, na operacao rotineiramente chamada de “Aplique-Plante" (AP).

Trabalhos tém demonstrado que aplicacées
seqiienciais (SIC), onde sao aplicados antecipadamente herbicidas sistémicos, tais como glyphosate
e 2,4-D, e apos 15 a 20 dias, na véspera ou na data

da semeadura, sao aplicados herbicidas de contato
como paraquat, paraquat+diuron ou diquat proporcionam maior eficiéncia no controle das plantas daninhas e permitem o plantio no limpo. A segunda
aplicacao serve fundamentalmente para corrigir problemas de rebrotes e de novos fluxos de plantas
daninhas ja emergidos por ocasiao da semeadura
(Marochi, 1996; Pinto et al., 1997).

Outro ponto a se observar, é 0 intervalo entre a
dessecacao e o plantio das culturas. Tem-se verificado que em areas com grande cobertura vegetal
(acima de 40 a 50% de cobertura do solo), as culturas que sao plantadas em periodos muito curtos apos
a operacao de dessecacao apresentam clorose das

folhas e estiolamento no periodo inicial, com reducao no desenvolvimento vegetativo posterior, podendo inclusive haver repercussao negativa na produtividade.

0 objetivo deste trabalho foi o de comparar dois
sistemas de manejo de plantas daninhas antecedendo a semeadura direta da soja, em diferentes Iocalidades com alta densidade de infestacao.
0 experimento foi conduzido seis Iocalidades do
centro-oeste do estado do Parana, nos municipios de
Sertaozinho, Campo Mourao, Iretama, Pitanga, Boa
Esperanca e Mamboré, durante a safra 2003/2004.
Todas as areas em questao haviam sido ocupadas
com lavouras de inverno. Os experimentos foram instalados visando comparar um sistema de manejo proposto ("SIC" — Sistema lntegrado de Controle de Plantas Daninhas) com o sistema de manejo adotado pelo
produtor (Aplique-Plante - AP). No inicio da implantacao do SIC nas diferentes propriedades, as areas apresentavam-se com 50 a 70 % de cobertura do solo.
Apos a emergencia da soja em cada uma das
areas, as parcelas referentes ao manejo AP receberam o mesmo controle de plantas daninhas adotado
no restante da respectiva propriedade, isto é, foram
estabelecidos em funcao da experiéncia do produtor. Nas parcelas referentes ao SIC, adotou-se como
padrao a aplicacao seqiiencial em pos-emergencia,
tomando-se como referéncia para o momento de
aplicacao 0 estadio de duas folhas verdadeiras da
infestacao de folhas largas da area.
As parcelas experimentais tinham dimens6es de
10,8 x 50,0 m, tomando-se como area util as dez
linhas centrais, exceto dez metros de cada extremidade. Os tratamentos avaliados consistiram basicamente na combinacao dos dois sistemas de manejo
(”AP” ou sistema de manejo do produtor e “SIC”,
ou sistema de manejo proposto) com seis localidades, constitulndo um fatorial 2x6, num delineamento inteiramente casualizado, com seis repetic6es. O
desdobramento da interacao entre os fatores foi realizado visando principalmente avaliar as diferencas
entre os sistemas de manejo, quer como efeito isolado ou dentro de cada localidade.
Os dados foram submetidos a analise de
variancia e ao teste de Tukey (5% de probabilidade), utilizando-se o pacote estatistico SAEG.

O manejo SIC proporcionou niveis de controle
da infestacao presente superiores aos niveis proporcionados pelo manejo AP utilizado tradicionalmente
pelos agricultores.
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Verificou-se, em todas as localidades onde foram conduzidos

os experimentos, uma reducao da
produtividade onde se adotou 0
manejo AP (Tabela 1). As reduc6es
foram entre 15,2% (Pitanga) e
50,0% (Boa Esperancal, 0 que se

reflete em perdas de 9,9 (Pitanga)
até 17,5 (Boa Esperanca) sacos

por hectare, quando se compara o
AP a0 sistema SIC. As maiores
perdas de produtividade sao

TABELA 1. Produtividade de soja (kg ha”) submetida a dois sistemas de manejo em diferentes Iocalidades.

Localidade

W

1 . Sertaozinho
2. Campo Mourao
3. Mamboré

4. Boa Esperanca
5. lretama
6. Pitanga

V

Sistema dje rnanejoj 7
is ~
~ i
-——

AP

2575,80
2353,12
3023,89
1051,90
1496,90
3295,80

sic

b
b
b
b
b
b

3190,07
2841,59
3697,48
2104,80
2225,21

a
a
a
a
a

3§§?i9<2a

Médias
2882,94
2597,36
3360,69
1578,35
1861,06
3591,85

verificadas nas areas de Boa EsMédias
2963,84 a
2299,57b
CV=17,11%
peranca (17,5 sacas por hectare
Em cada linha, médias seguidas pelas mesmas Ietras nao diferem entre si pelo teste
ou 50,0%) e lretama (12,1 sacas de
Tukey (5%).
por hectare ou 32,7%. Durante a
fase de enchimento de graos, estas areas passaram por periodos de seca, 0 que 50,0%. 0 sistema de manejo SIC reduziu a infestacao
afetou a produtividade, sendo também as mais in- de plantas daninhas apos 0 plantio e nao prejudicou
fluenciadas pelos sistemas de manejo. Este fato o desenvolvimento da soja, resultando em maiores
sugere que a importancia do manejo utilizado antes produtividades.
do plantio é aumentada quando a lavoura passa
por condic6es adversas durante 0 ciclo, possivel-

mente pela maior sensibilidade a estresses em funcao da energia despendida no crescimento inicial.

Desta forma, além de influenciar a incidéncia de
plantas daninhas, 0 sistema de manejo afeta tam-

bém o desenvolvimento da cultura e a produtividade final. Neste trabalho, 0 sistema SIC se mostrou
mais adequado 0 manejo de areas com grande cobertura vegetal.

Concluiu-se que o sistema de manejo afeta 0
desenvolvimento e a produtividade da soja, bem
como 0 dinamica populacional de plantas daninhas.
O sistema de manejo AP prejudicou 0 desenvolvi-

mento da soja, reduzindo a produtividade de 15,2 a
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G10. Sistemas de manejo: efeitos sobre 0 desenvolvimento da soja
e sobre o controle de plantas daninhas
CONSTANTIN, J."2; OLIVEIRA JR., R.S.”; PAGLIARI, P.H.‘-3; COSTA, J.lV|.“; ARANTES, .J.G.Z.‘-3;
CAVALIERI, S.D."3; ALONSO, D.G."3; ROSO, A.C."3. ‘Depto. de Agronomia, Universidade Estadual de

Maringa, Av. Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringa, PR, constantin@teracom.com.hr; 2Bolsista cle
Produtividade Cientifica, CNPq; 3Bolsista de lniciacao Cientifica, CNPq; ‘Gerente da Fazenda Experimental
da COAMO, Campo Mourao, PR.
No plantio direto, a adooao de herbicidas é indispensavel para a operacao de manejo que antecede a semeadura. As estratégias mais comuns utilizadas no manejo tanto das culturas de cobertura
quanto da vegetacao infestante nas areas de plantio
direto resumem-se a trés: O sistema Aplique-Plante,
a aplicacao de dessecantes entre 7 e 10 dias antes
da semeadura e 0 sistema conhecido por "SIC".

O sistema de manejo identificado por ApIiquePlante (AP) consiste na aplicacao de um ou mais
herbicidas (normalmente de acao sistémica) para 0
manejo imediatamente antes da semeadura. Tal sistema de manejo é adotado por muitos agricultores
com a finalidade de ganhar tempo e maximizar a utilizacao do maquinario da propriedade. Utilizando

herbicidas semelhantes ao AP, é possivel também
que a aplicacao seja realizada entre sete e dez dias
antes da semeadura. Este sistema é denominado neste
trabalho de "7 DAS" (dias antes da semeadura).
O sistema de manejo identificado por "SIC" (”Sistema lntegrado de Controle de Plantas Daninhas")
compreende a aplicacao antecipada (em relacao a
semeadura) de um herbicida sistémico nao seletivo.
Esta antecipacao em relacao a data da semeadura
deve ser por volta de 20 dias, o que proporciona a
saida de um fluxo de plantas daninhas ainda antes
da semeadura. Este fluxo é controlado por uma segunda aplicacao imediatamente antes da semeadura. Apesar do objetivo destes tres sistemas de manejo ser 0 mesmo, 0 ambiente inicial para 0 desenvolvimento da soja varia conforme 0 sistema de
manejo utilizado.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a interacao
entre estes tres sistemas de manejo e o controle de
plantas daninhas apos a emergencia na cultura da
soja, em areas com expressiva cobertura vegetal.
0 experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da COAMO, localizada em Campo Mourao,
PR, durante a safra 2003/2004. No momento do
inicio da implantacao dos sistemas de manejo, a area
apresentava-se com 70 a 100% de cobertura da
area; deste total, cerca de 75 a 85% era composto
por Bidens pi/osa.

Os tratamentos avaliados consistiram basicamente na combinacao de trés sistemas de manejo

(AP, 7 DAS e SIC) com quatro sistemas de controle
de plantas daninhas em pos-emergéncia. Com relacao ao controle de plantas daninhas apos a emergéncia da soja, foram avaliados quatro sistemas: sem
capina; com capina manual; aplicacao de herbicidas
em pos-emergencia de forma seqiiencial e herbicida
pos-emergente em aplicacao unica.
A semeadura direta da soja foi realizada simultaneamente para todos os sistemas de manejo em
08/12/2003, utilizando-se a cultivar BRS-154, com
espacamento de 0,45 m entre linhas e 21 sementes/metro, sendo que a emergéncia teve inicio 5 dias
apos a semeadura. A adubacao de plantio consistiu
em 270 kg do formulado 00-20-20 por hectare.
0 delineamento experimental foi 0 de blocos
casualizados, com seis repeticées. Foram avaliados
13 tratamentos, compostos por um esquema fatorial
(4 x 3)+1. Os fatores eram constituldos por trés
sistemas de manejo (M1=AP; M2 = 7 DAS;
M3=SlC) e quatro formas de controle das plantas
daninhas apos a emergencia da cultura, além de um
tratamento adicional constituido por uma testemunha absoluta (nenhum tipo de manejo e nenhum tipo
de controle em pos-emergencia).
Os dados foram submetidos a analise de
variancia e ao teste de comparacao de médias de
Scott-Knott (5% de probabilidade), utilizando-se 0
pacote estatistico SAEG.
Os resultados obtidos evidenciam que a escolha do sistema de manejo de plantas daninhas em
areas de plantio direto afeta de forma decisiva 0
desenvolvimento da cultura e a dinamica populacional
das plantas daninhas (Calegari et al., 1998; Vidal &
Trezzi, 2004). No manejo 7 DAS a saida das
infestantes é bastante precoce, levando, por conseguinte, a aplicacao mais precoce de herbicidas apos
a emergencia da soja. Desta forma, quando da primeira aplicacao seqiiencial a soja so possuia o primeiro par de folhas unifolioladas, e quando da aplicacao unica ainda estava emitindo o 2° trifolio, enquanto que nos demais sistemas a soja estava mais
desenvolvida por ocasiao destas aplicacoes. Este fato
dificultou o controle das plantas daninhas, pois a
soja muito nova foi mais afetada pelos herbicidas, o
que resulta num maior periodo de tempo para 0
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”fechamento", possibilltando a ocorréncia de rebrotas
e novos fluxos de emergencia. Ja no sistema AP a

e tem altura suficiente para provocar o sombreamento
da cultura a ser implantada. E obvio que, além do

infestacao emergiu mais tarde, mas, em compensaoao, este manejo, no final, propiciou uma maior
emergencia de plantas daninhas durante o ciclo da

sombreamento, ocorrem efeitos alelopaticos e alte-

rac6es na dinamica do carbono e do nitrogénio no
solo, os quais tem efeitos de intensidade proporciocultura. Provavelmente no inicio do ciclo a cobertu- nal a cobertura da area. Em areas com plantas danira vegetal ainda verde retardou um pouco a emer- nhas ou coberturas verdes recém-germinadas ou aingencia da sementeira mas, a medida que foi secan- da quando a cobertura vegetal se da apenas em pedo, mas ainda sombreava o solo segurando uma quenas reboleiras, os efeitos dos sistemas de manemaior umidade, a emergencia das plantas daninhas jo tendem a se igualar com relacao ao desenvolvipassou a ser mais intensa do que nos outros siste- mento e produtividade da cultura.
mas de manejo. Ja para 0 SIC, o controle de uma
Concluiu-se que 0 sistema de manejo afeta 0
sementeira expressiva antes do plantio resultou em desenvolvimento da cultura e 0 fluxo de emergencia
uma menor infestacao apos a emergencia da soja, das plantas daninhas apos a emergéncia da soja. As
facilitando o controle. O desenvolvimento inicial da reinfesta<_:6es, apos a emergencia da soja, foram
cultura Iivre de uma massa vegetal é, portanto, mui- menores com a adocao do sistema de manejo SIC.
to importante. Neste experimento, onde a soja se Os sistemas de manejo AP e 7 DAS prejudicaram 0
desenvolveu inicialmente sem a presenca de uma desenvolvimento da soja, resultando em menores
cobertura vegetal, verde ou seca, o melhor desen- produtividades em relacao ao SIC, principalmente
volvimento da soja resultou em maiores produtivi- no AP. 0 sistema de manejo SIC proporcionou gandades. Desta forma, no SIC a soja produziu de 4,05 hos de produtividade que variaram entre 4,05 a 8,77
a 8,77 sacas a mais por hectare em relacao aos sacas de soja por hectare (Tabela 1).
outros manejos. Convém ressaltar que este tipo de
resposta da cultura a diferentes tipos de manejo é
mais expressivo em areas onde a cobertura vegetal, Referencias bibliograficas
seja ela composta por adubos verdes ou por plantas
daninhas, é superior a 40-50% da superficie do solo CALEGARI, A.; HECKLER, J.C.; SANTOS, H.P.;
PITOL, C.; FERNANDES, F.M.;
TABELA 1. Produtividade de soja (kg ha“), cv. BRS-154, sub- HERNANI, L.C.; GAUDENCIO, C.A.
metida a diferentes sistemas de manejo e de con- Culturas, Sucessﬁes e R0tac6es. In:
Sistema Plantio Direto. 0 produtor
trole de plantas daninhas em pos-emergéncia.
.
pergunta a Embrapa responde. Doui *Tratamento emipés-emergéncia
if rados: Embrapa-CPAO. Dourados,
Manejo
Nenhum Capina manual Seqiiencial Dose unica
1998, p.59-80. (Colecao 500 perguntas 500 Respostas).
AP
2038 bB
2404 aB
2397 aB
2372 aA
VIDAL, R.A.; TREZZI, M.M. Potenci7 DAS
2182 bB
2538 aB
2534 aB
2538 aA
al de utilizacao de coberturas vegeSIC
2425 bA
2930 aA
2920 aA
2790 aA
tais de sorgo e milheto na supressao
Test.
891
de plantas daninhas em condicao de
CV%
6,31
campo: I — Plantas em desenvolvimenMédias seguidas pelas mesmas Ietras maiusculas nas colunas ou minusculas nas to vegetativo. Planta Daniriha, Vigolinhas nao diferem entre si pelo teste de agrupamento de Scott-Knott.
sa, v.22, n.2, p.217-233, 2004.

<><><><><>

Resumos da XX Vll Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil

529

G11. lnfluéncia de sistemas de manejo de plantas daninhas
antecedendo 0 plantio sobre a cultura da soja
CONSTANTIN, J12; OLIVEIRA JR., R.S.”; PAGLIARI, P.H."3; DALBOSCO, MK‘; ARANTES, J.G.Z."3;
CAVALIERI, S.D."3; ALONSO, D.G."3. ‘Depto. de Agronomia, Universidade Estadual de Maringa, Av.

Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringa, PR, constantin@teracom.com.br; 2Bolsista de Produtividade
Cientifica, CNPq; 3B0lsista de Iniciacao Cientifica, CNPq; ‘Assessor Técnico da COPACOL, Cafelandia, PR,
COPACOL.

A principal caracteristica do plantio direto é 0
nao revolvimento do solo. Em conseqiiéncia, os residuos das culturas anteriores e das infestantes ficam sobre o solo formando o que se designa cobertura morta. Pelas caracteristicas intrinsecas deste
sistema de cultivo, depende-se inteiramente dos

herbicidas para o controle de plantas daninhas tanto
para a operacao de manejo que antecede a semeadura como para o controle das plantas daninhas durante o ciclo da cultura.
Ouando da operacao de manejo, que se realiza

antes da semeadura da cultura de verao, as plantas
daninhas podem estar bem desenvolvidas e menos
susceptiveis aos herbicidas. Além do aumento das
doses, outras possibilidades para o manejo destas
areas sao as aplicacoes seqiienciais ou a mistura de
produtos para ampliacao da eficiéncia e do espectro
de atuacao. Para a operacao de manejo, é possivel
utilizar diferentes sistemas, onde o plantio pode ser
realizado imediatamente apos a aplicacao dos
herbicidas ou apos certo periodo de tempo.
O objetivo do presente trabalho foi o avaliar 0
efeito de trés sistema de manejo quimico sobre o
desenvolvimento e a produtividade da cultura da soja,
assim como 0 efeito sobre a comunidade infestante,
em area com grande cobertura vegetal.
0 experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da COPACOL, Iocallzada em Cafelandia, PR.
No momento do inicio da implantacao dos sistemas
de manejo, a area apresentava-se com 80 a 100%
de cobertura da area; 80% deste total era composto por Brachiaria plantaginea, Euphorbia heteroph y/la,
Bidens pilosa, Sonchus 0/eraceus e Amaranthus
hibridus. Foi utilizada a variedade COODETEC-202,

e a semeadura direta ocorreu simultaneamente para
todos os sistemas em 01/12/2003.
Os tratamentos avaliados consistiram basicamente na combinacao de trés sistemas de manejo
(Aplique-Plante — "AP", 7 DAS e SIC) com quatro
sistemas de controle de plantas daninhas em posemergéncia. No sistema AP, aplicou-se o herbicida
para dessecaoao e efetuou-se a semeadura no mesmo dia. No sistema 7 DAS (dias antes da semeadura), efetuou-se a dessecacao e a semeadura foi realizada sete dias apos. E no manejo SIC (Sistema

lntegrado de Controle de Plantas Daninhas) a
dessecacao foi realizada em duas etapas: a primeira etapa foi realizada 25 dias antes da semeadura e
a segunda foi realizada um dia antes da semeadura
da soja. Com relacao ao controle de plantas daninhas apos a emergencia da soja, foram avaliados
quatro sistemas: sem controle; capina manual; aplicacao de herbicidas em pos-emergencia de forma
seqiiencial e aplicacao do herbicida em pos em aplicacao unica.
O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, com cinco repetic6es. As parcelas
experimentais tinham dimensoes de 4,0 x 5,0 m,
tomando-se como area (itil as cinco Iinhas centrais,
exceto um metro de cada extremidade. Foram avaliados 13 tratamentos, compostos por um esquema
fatorial (4x3) + 1.
Os dados foram submetidos a analise de
variancia e ao teste de comparacao de médias de
Scott-Knott (5% de probabilidade), utilizando-se o
pacote estatistico SAEG.
Ouando se compara os diferentes sistemas de
manejo vé-se que, independente do método de controle adotado apos a emergencia da soja, no SIC a
cultura conseguiu um "fechamento" mais precoce
em relacao aos outros sistemas de manejo, sendo
este fato um dos responsaveis pela menor densidade de infestacao no SIC aos 38 DDS. lsto leva a
conclusao de que nos sistemas de manejo AP e 7
DAS a soja teve seu desenvolvimento prejudicado,
em funcao do crescimento inicial ter ocorrido sob
uma cobertura vegetal densa. Este fato também refletiu no melhor controle de plantas daninhas em
pos-emergencia no SIC, pois o "fechamento" da
cultura é um dos componentes mais importantes do
controle cultural.

A produtividade da cultura foi afetada pelos diferentes sistemas de manejo (Tabela 1), sendo sempre significativamente superior no sistema SIC, independente de qual método de controle foi adotado
apos a emergencia da soja. lsto demonstra que o
sistema de manejo afeta 0 desenvolvimento da soja
e consequentemente a produtividade. Assim, onde
a soja se desenvolveu inicialmente sob cobertura
vegetal (manejos AP e 7 DAS), a produtividade da
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TABELA 1. Produtividade (kg ha") de plantas de soja, cv. COODETEC-202, submetida a diferentes sistemas de manejo e de controle de plantas daninhas em pos-emergéncia.
Cafelandia, PR, 2003/2004.
Manejo
1. Aplique-Plante
2. 7 DAS
3. SIC

Test. absoluta
CV%

_
_

Tratamento em pos-emergéncia
_l\Ie_nhur'n____ 7 C‘z§Ji_na7ma_nuaI_7_

Seqiiencial

Dose dnica

2149,24cB
1628,67cC
2809,38cA

3594,95aB
3147,00bC
4028,53aA

3095,13bB
3047,98bB
3609,10bA

3644,93aB
3742,07aB
4075,91 aA

0,00
7,69

Médias seguidas pelas mesmas Ietras maiusculas nas colunas ou mintisculas nas linhas nao diferem entre si pelo teste de
agrupamento de Scott-Knott.

cultura foi significativamente reduzida, 0 que nao

aconteceu no sistema SIC onde a soja nao teve qualquer impedimento ao seu desenvolvimento. No sistema de manejo 7 DAS, onde nao se fez nenhum

controle apos a semeadura, a produtividade da soja
foi inferior aos demais sistemas, talvez em funcao
da precocidade da emergéncia das plantas daninhas,
0 mesmo acontecendo onde se fez aplicacoes

de soja por hectare, comparando-0 aos sistemas AP
e 7 DAS. Peixoto & Souza (2002) verificaram reducao da produtividade da soja em 13,9% quando esta
foi semeada imediatamente apos a dessecacao do
sorgo.

Concluiu-se que os sistemas de manejo influenciaram 0 desenvolvimento da soja e a dinamica
populacional das plantas daninhas. 0 sistema SIC
reduziu a germinacao de plantas daninhas apos a

seqiienciais para 0 controle de plantas daninhas apos
a emergencia da soja. Assim, no manejo 7 DAS, emergéncia da soja. Os sistemas AP e 7 DAS redualém da cobertura inicial, a saida precoce das plan- ziram significativamente a produtividade da soja. As
tas daninhas prejudicou ainda mais a soja, acentu- produtividades da soja no manejo SIC foram de 5,56
ando as quedas de produtividade.
a 19,68 sacos ha“ maiores do que nos sistemas AP
Dentro de cada sistema de manejo, a capina e 7 DAS.
manual proporcionou produtividade superior a dose
unica, demonstrando que 0 controle do mato pela
dose unica provavelmente nao foi feito no momento Referencias bibliograficas
adequado, sendo realizado tardiamente, ou seja,
cerca de quinze dias apos a emergencia da soja (Ta- MESCHEDE, D.K.; OLIVEIRA JR., R.S.;
bela 1). Meschede et al. (2004) comprovam tal ar- CONSTANTIN, J.; SCAPIM, C.A. Periodo anterior a
gumentacao, pois demonstram que o controle em interferéncia de plantas daninhas em soja: estudo
pos-emergéncia de plantas daninhas na cultura da de caso com baixo estande e testemunhas duplas.
soja, infestada por 40 plantas m'2 de E. heterophylla, Planta Daninha, Vicosa, v.22, n.2, p.239-246, 2004.
so foi eficiente para evitar quedas na produtividade PEIXOTO, M.F.; SOUZA, l.F. Efeitos de doses de
quando iniciado até 11 dias apos a emergencia da imazamox e densidades de sorgo (Sorghum bicolor
cultura.
(L.) Moench) em soja (Glycine max (L.) Merr.) sob
De modo geral, o SIC propiciou ganhos de pro- plantio direto. Ciéncia Agrotécnica, Lavras, v.26, n.2,
dutividade que variaram entre 5,56 e 19,68 sacas p.252-258, 2002
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G12. Resisténcia cruzada da Iosna-branca
(Parthenium hysterophorus) aos herbicidas inibidores da
enzima acetolactato sintase
GAZZIERO, D.L.P.; BRIGHENTI, A.M.; VOLL, E.; NAKANO, M.T.; MORIYAMA, R.T.. Embrapa Soja, Cx.
Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, gazziero@cnpso.embrapa.br

Essa espécie pertence a familia Asteraceae e é

metila. Regularmente, era feita a irrigacao para que
a umidade do solo se mantivesse proxima a capacidade de campo. Apos a germinacao, foi realizado
o desbaste, mantendo duas plantas por vaso. A
aplicacao dos herbicidas foi realizada em 30 de
agosto, correspondendo a 24 dias da emergencia,
quando as plantas estavam com quatro a seis folhas.
O delineamento experimental foi blocos ao acaso, com quatro repetic6es. Os tratamentos foram
estabelecidos considerando as doses recomendadas, duas e quatro vezes a dose recomendada. Os
herbicidas e as doses aplicadas foram cloransuIam-

nativa do Continente Americano (Kissmann, 1999).

methyl 0,0; 33,6; 67,2 e 134,4 g i.a. ha" mais o

Sua reproducao é por sementes, vegetando quase 0

adjuvante Agral 0.2% v/v, chlorimuron-ethyl 0,0;
20,0; 40,0 e 80,0 g i.a. ha", imazethapyr 0,0;
100,0; 200,0 e 400,0 g i.a. ha“ e iodosulfuronmethyl-sodium + foramsulfuron 0,0; 3,0 + 45,0
g i.a. ha" (150 g p. c. ha‘); 6,0 + 90,0 g i.a. ha“
(300,0 g p. c. ha"); 12,0 + 180,0 g i.a. ha" (600,0
g p. c. ha“). Além disso, foi acrescentado um tratamento com o herbicida 2,4-D na dose de 536 g
e.a. ha". Para aplicacao dos herbicidas, foi utilizado pulverizador costal, a CO2, com bico 110.02, a
pressao de 207 kPa e volume de pulverizacao de
160 L ha".
Avaliacﬁes visuais de controle foram feitas aos
7, 14 e 21 dias apos a aplicacao (DAAT), por meio
de escala percentual e obtida a biomassa seca aos
30 dias apos a aplicacao dos tratamentos.
O diferencial de controle (S-R) foi calculado diminuindo o valor do percentual de controle do biotipo
suscetivel menos 0 percentual de controle do biotipo
resistente.
Os valores GRSO, ou seja a dose necessaria para
propiciar 50% da reducao da biomassa seca do
biotipo resistente e do biotipo suscetivel, foram obtidos a partir dos modelos ajustados e em seguida,
calculadas as reIac6es medias de GRSO para cada
produto, dividindo-se o GR50 do biotipo resistente
pelo do biétipo suscetivel (R/S).
Foram ajustados modelos de regressao raiz
quadrada (Y = a + bX"2 + cX) aos dados observados, tendo como variavel resposta a biomassa
seca.

A aplicacao de um mesmo herbicida, ou
herbicidas com o mesmo mecanismo de acao, durante anos consecutivos, numa mesma area, pode
resultar na selecao de biotipos de plantas daninhas

resistentes a herbicidas. O presente trabalho teve
como objetivo confirmar a resistencia de um biotipo
da planta daninha Iosna-branca (Parthenium
hysterophorus) aos herbicidas inibidores da enzima
acetolactato sintase (ALS), proveniente de uma propriedade rural no municipio de Mandaguari, norte do
Estado do Parana, na qual foram observadas falhas
de controle quimico.

ano inteiro e com formacao de densas infesta<;6es

com Iongo florescimento. Foi introduzida acidentalmente em certos paises da Asia e da Oceania, tendo
se tornado uma séria infestante na regiao de
Queensland, Australia, e na India. No Brasil, a populacao de Iosna-branca tem crescido, principalmente

no norte do Estado do Parana, em Sao Paulo e
Corumba. Nesta regiao predominam plantas com flo-

res amarelas e no Estado do Parana e Sao Paulo as
de flores brancas. As plantas contem uma substancia chamada parthenina que age como sedativo no
sistema nervoso e, assim tem sido usada na medicina popular. Seus tricomas contém lactonas
alergogenas que produzem dermatites de contato

em pessoas sensiveis.
Njoroge (1991) afirmou ter encontrado plantas

de Iosna-branca tolerantes ao paraquat em lavouras
de café no Kenya. Por outro lado, Adkins et al. (1997)
nao encontraram resultado positivo ao estudar a re-

sistencia de duas coIec6es de Iosna-branca a atrazina
provenientes de areas produtoras de graos na Australia.
Sementes do biotipo com suspeita de resistencia e sementes de um biotipo supostamente suscetivel, coletadas de um local nao cultivado, foram
semeados separadamente em 02 agosto de 2004,

em vasos plasticos com capacidade de 3 kg de terra, preparada com 20% de matéria organica (esterco curtido), 25% de areia lavada e 55% de solo
comum, previamente esterilizado com brometo de
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FIG. 3. Biomassa seca da parte aérea de plantas de Iosnabranca, em funcao das doses do herbicida
imazethapyr. Londrina, PR, 2004.
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G13. Mapeamento de plantas daninhas resistentes a herbicidas
GAZZIERO, D.L.P.; VOLL, E.; BRIGHENTI, A.M.; NAKANO, M.T.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP
86001-970, Londrina, PR, gazziero@cnpso.embrapa.br
Iimite maximo de 50 amostras por regiao. Ficou estabelecido como critério na escolha das areas, a nao
inclusao de propriedades com problema ja confirmado de resistencia de planta daninha.
Apenas areas com problema de controle e susquimicos mais utilizados nessas lavouras, e também
peita
de resisténcia foram incluidas. Em cada area
um dos grupos com grande problema de plantas reproblema,
foram determinados 20 pontos nos quais
sistentes a herbicidas. O uso continuo de produtos
eram
coletadas
as amostras simples, 1kg de solo
que possuem 0 mesmo mecanismo de acao facilita
a manifestacao de plantas resistentes. No Brasil fo- por ponto. Em cada ponto, eliminava-se a palhada e
ram identificados biotipos de amendoim-bravo, picao- retirava-se 1 a 3 cm de solo, em uma area de 30 cm
preto, nabica e Iosna-branca, resistentes aos X 60 cm. As 20 amostras simples de cada area proherbicidas inibidores da ALS, utilizados na cultura blema foram misturadas e homogeneizadas para forda soja. Para solucionar 0 problema, sao utilizados mar uma amostra composta de aproximadamente
herbicidas com diferentes mecanismos de acao, ou 20 kg de solo.
O experimento foi instalado em area de campo
a mistura de produtos com mecanismo de aoao dife-

Ouase a totalidade das lavouras de soja no Pais
utilizam herbicidas como forma de controle das plantas daninhas. Os produtos inibidores da enzima
acetolactato sintase (ALS) comp6e um dos grupos

renciado, de forma a permitir que 0 controle do

com disponibilidade de estufas do tipo tunel com

biotipo resistente seja novamente obtido.

cobertura de polipropileno e irrigacao por aspersao
com seis tratamentos, descritos na tabela 1.
O solo coletado em cada area problema (20 kg)
foi distribuido em vasos plasticos com capacidade
de 3 kg para posterior aplicacao dos tratamentos.
Em cada vaso, utilizou-se substrato de 2 kg de areia
Iavada para compor o fundo do vaso, o qual foi completado com 0 solo a ser analisado.
Foram definidas seis grandes regioes assim dis-

O presente trabalho foi planejado e executado

com base em uma parceria entre a Embrapa Soja,
Bayer Crop Science, Cooperativas e Canais de Distribuicao e foi conduzido com o objetivo de estudar
lavouras que apresentavam problemas no controle
de plantas infestantes da cultura da soja e elaborar
0 mapeamento de areas com a presenca de plantas

daninhas resistentes aos herbicidas inibidores da
acetolactato sintase (ALS), em diversas regi6es pro-

dutoras no Estado do Parana e sul do Mato Grosso
do Sul.
Foram definidas seis grandes regi6es assim distribuidas: Regiao de Curitiba (A) Regiao de Londrina
(B),Regiao de Cascavel (C),Regiao de Sao Miguel do

lguacu (D),Regiao de Campo Grande, MS (E),Regiao
de Marechal Candido Rondon (F). Foram analisadas

um total de 259 amostras, coletadas no ano de 2004,
provenientes das diversas regi6es, sendo definido 0

tribuidas: Regiao de Curitiba (A) Regiao de Londrina
(B),Regiao de Cascavel (C),Regia0 de Sao Miguel do

lguacu (D),Regiao de Campo Grande, MS (E),Regiao
de Marechal Candido Rondon (F). Foram analisadas
um total de 259 amostras, coletadas no ano de 2004,

provenientes das diversas regi6es, sendo definido o
Iimite maximo de 50 amostras por regiao. Ficou estabelecido como critério na escolha das areas, a nao
inclusao de propriedades com problema ja confirmado de resistencia de planta daninha.

TABELA 1. Produtos utilizados no experimento para identificacao dos casos de resisténcia.
2-? ____
_ _
__
1_
_
___.
_
DQ§? k9'_|; ha'
Mecanismo
Nome
Nome comum
_
comercial
i.a.
p.c.
395°
.

Testemunha
imazethapyr
. imazethapyr
Lactofen
Lactofen
O'l:(>(,_)M._i.
6. Chlorimuron-ethyl+Lactofen
6A. Lactofen+Hoefix
77
7 7 (Seg__).

0,10
0,20
0,18
0,36

1 ,0
2,0
0,75
1,50

0,012+0,12
0096-1-0,40
,7

0,050+0,50
07,40+0,40

Pivot
Pivot
Cobra

Cobra
CIassic+Cobra
77Cobra+Ho efi'x

*Trat. 6 aplicado nas regioes A, B, C e D.; Trat. 6A aplicado nas regioes E e F.

ALS
ALS
Protox
Protox
ALS+Protox
Protox + Protox
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Apenas areas com problema de controle e suspeita de resisténcia foram incluidas. Em cada area
problema, foram determinados 20 pontos nos quais
eram coletadas as amostras simples, 1kg de solo

mentos com os diferentes herbicidas e doses permitiram as sequintes observacﬁesz Ao se utilizar
imazethapyr com 0 dobro da dose recomendada,

por ponto. Em cada ponto, eliminava-se a palhada e

tinham biotipos de plantas de leiteiro resistentes e
em 61% delas apareceram biétipos de picao-preto

retirava-se 1 a 3 cm de solo, em uma area de 30 cm

X 60 cm. As 20 amostras simples de cada area problema foram misturadas e homogeneizadas para formar uma amostra composta de aproximadamente
20 kg de solo.
O experimento foi instalado em area de campo
com disponibilidade de estufas do tipo tunel com
cobertura de polipropileno e irrigacao por aspersao
com seis tratamentos, descritos na tabela 1.
O solo coletado em cada area problema (20 kg)
foi distribuido em vasos plasticos com capacidade
de 3 kg para posterior aplicacao dos tratamentos.
Em cada vaso, utilizou-se substrato de 2 kg de areia
Iavada para compor o fundo do vaso, 0 qual foi completado com 0 solo a ser analisado.
Apos a germinacao das plantas daninhas, foi

realizado 0 desbaste, permanecendo um estande final maximo de 20 plantas por vaso. As gramineas
que germinaram foram eliminadas dos vasos. As
plantas daninhas analisadas foram leiteiro (Euphorbia
heterophylla), picao-preto (B/dens spp) e nabica
(Raphanus raphan/strum).
Os resultados consolidados por regiao e no total das amostras analisadas em relacao aos trata-

observou-se que 69% das amostras analisadas con-

resistentes aos inibidores da ALS.
A nabica foi encontrada apenas em amostras
provenientes da regiao B, Londrina, tendo sido
confirmada a resistencia desta espécie ao
imazethapyr.
Nos tratamentos em que se utilizou lactofen isolado, ou em mistura com chlorimuron-ethyl, nao foram identificados biotipos com caracteristicas de
planta resistente.

Os resultados permitem concluir que as areas
com problemas de controle de plantas daninhas
apresentaram elevado percentual de casos de resistencia. Ainda assim, parte das amostras tiveram controle com as doses normais, o que permite
constatar que outros fatores podem estar envolvidos na falha de controle, como a tecnologia de

aplicacao, estadio da planta no momento da aplicacao, ou germinacao escalonada de plantas daninhas.
A adocao de técnicas sugeridas oficialmente para
manejar as plantas daninhas resistentes, que envolve a combinacao ou a substituicao do mecanismo
de acao, apresentou resultado esperado.
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G14. Controle de biétipos de amendoim-bravo
(Euphorbia heterophylla) e picao-preto (Bidens suba/ternans)
resistentes aos herbicidas inibidores da enzima ALS
GAZZIERO, D.L.P.‘; BRIGHENTI, A.M.‘; VOLL, E.‘; KAJIHARA, L.H.2; NAKANO, M.T.‘. ‘Embrapa Soja,
Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, gazziero@cnpso.embrapa.br

inibidores da enzima Protox (Vidal & Merotto, 2001)
e apresentam elevada eficacia no controle de amendoim-bravo com até 2 folhas definitivas. O presente trabalho objetivou encontrar alternativas para 0

sistentes e suscetiveis e no de picao-preto apenas
biotipos resistentes. Os tratamentos estabelecidos
contemplaram 0 uso de herbicidas inibidores da
enzima PROTOX, da ALS e da Fotossintese utilizados sozinhos ou em combinacao
Nos dois trabalhos, os produtos foram aplicados em condic6es de pos-emergencia, estando as
plantas com 2 a 4 folhas, com predominio de 4 folhas e, aproximadamente 12 cm de altura. Nos tratamentos com dose seqiiencial, 0 intervalo entre as
aplicac6es foi de 7 dias
No experimento com amendoim-bravo, obtevese percentagens baixas de controle de (23% e 31%,
respectivamente aos 7 e 14 dias) apos a aplicacao
de imazethapyr (inibidor da enzima ALS) na dose
0,10 kg i.a. ha“ sobre o biotipo resistente. Na mesma época os niveis de controle foram significativamente superiores ao se analisar os demais tratamentos, os quais envolveram o uso isolado de herbicidas
inibidores da enzima PROTOX ou a combinacao de
produtos deste mecanismo de acao com os herbicidas
inibidores da enzima ALS. Resultados semelhantes
foram encontrados por Gazziero et al., (1998) ao

controle de biotipos de amendoim-bravo (CM104)

trabalhar com inibidores da enzima PROTOX. A apli-

e picao-preto (E204) resistentes aos herbicidas
inibidores da enzima ALS, e avaliar a possibilidade
de inclusao de flumiclorac-pentil, como alternativa

cacao seqiiencial de fomesafen apresentou 70% e
80% de controle aos 7 DAA e 14 DAA, respectivamente, enquanto os demais tratamentos nao diferiram entre si ,com controles que variaram de 96% a
99% aos 7 DAA e de 92% a 98% aos 14 DAA.
Para o biotipo suscetivel, aos 7 DAA 0 controle
de imazethapyr atingiu 47% e com seqtiencial de
fomesafen 60%, enquanto que para os demais produtos ou combinac6es 0 controle variou de 98% a
99,5%. Aos 14 DAA, obteve-se 80% de controle
com imazethapyr e seqtiencial de fomesafen, e 94%
a 98%, com os demais tratamentos.
No experimento com picao-preto, no qual foi
utilizado apenas o biotipo resistente, verificou-se que
a aplicacao seqiiencial de 0,03 + 0,03 kg i.a. ha"
de flumiclorac-pentil foi mais eficiente que a dose
(mica de 0,06 kg i.a. ha"- Ouando se misturou esse

A manifestacao da resistencia de plantas daninhas aos herbicidas, geralmente, é resultado do uso
continuo de produtos com o mesmo mecanismo de
acao, 0 que propicia aumento na pressao de selecao
de biotipos resistentes (Christoffoleti, 2003). Costa
et al. (2004) relataram que de 400 amostras
coletadas em propriedades de cooperados da
COAMO, 80% das plantas de E. heterophylla eram
resistentes aos inibidores da ALS, 10% de B. pilosa

resistentes a inibidores de ALS e apenas 3% de
gramineas resistentes aos inibidores de ACCase.
Para solucionar problemas de resisténcia a
herbicidas, faz-se necessaria a utilizacao de técnicas de manejo para o controle dos biétipos resistentes (Gazziero 2001; Christoffoleti, 2003). Entre as

alternativas disponiveis, o manejo de produtos quimicos é a que tem sido mais utilizada. Herbicidas
com principio ativo a base de flumiclorac-pentil,
lactofen e fomesafen sao classlficados como

para o controle desses biotipos.
Sementes de amendoim-bravo (Euphorbia
heterophylla) produzidas por plantas resistentes aos
herbicidas inibidores da enzima ALS foram coletadas

na fazenda experimental da cooperativa "COAMO",
municipio de Campo Mourao, PR, no final da safra
de 2003/2004. Nesse periodo, também foram
coletadas sementes de plantas de picao-preto (Bidens
suba/ternans) resistentes ao mesmo mecanismo de
acao, produzidas em uma area da fazenda experi-

mental da Embrapa Soja, em Londrina, PR. Paralelamente, foram colhidas sementes de amendoim-bra-

vo provenientes de areas que nao havia sido utilizado qualquer tipo de herbicida, considerando-se as
plantas delas provenientes, como suscetiveis aos
herbicidas inibidores da enzima ALS.
Em junho de 2004, foram instalados dois experimentos em casa-de-vegetacao, sendo um com
amendoim-bravo e outro com picao-preto. No experimento de amendoim-bravo utilizou-se biotipos re-

produto com clorimuron-ethyl, observou-se resultado semelhante, na aplicacao seqijencial. A aplicacao isolada de chlorimuron-ethyl apresentou efeito

inicial do produto, que chegou a 80%, aos 7 DAA,
decrescendo aos 14 e 21 DAA, indicando ter ocorri-

do um efeito de supressao, mas nao a morte das
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plantas. Avaliac6es complementares indicaram que
0 numero de plantas por vaso no tratamento com

chlorimuron nao diferiu da testemunha nao aplicada, embora a altura das plantas e o peso da biomassa
tenha sido, significativamente reduzido 0 que evidencia problemas ligados a resistencia.
Aplicacao seqtiencial de flumiclorac-pentil em

puro ou em mistura com inibidores ALS e da
fotossintese.
O herbicida flumiclorac-pentil, em aplicacao

seqiiencial ou em mistura com outro mecanismo de
acao é uma alternativa que pode ser incluida no con-

trole dos biétipos resistentes de amendoim-bravo e
de picao-preto.

mistura com chlorimuron-ethyl , aplicacao isolada

de lactofen em dose unica ou em mistura para uso
seqtiencial com chlorimuron-ethyl , sequencial de
fomesafen , isolado ou em mistura com chlorimuronethyl e flumiclorac-pentil com bentazon em dose
unica foram os tratamentos que apresentaram 100%
de controle nas as avaIiac6es realizadas, demonstrando eficiéncia maxima no controle de biotipos
resistentes de picao-preto. Gazziero, et al. (2003)
relatou ter encontrado eficiéncia de controle em
biotipos resistentes de picao-preto (Bidens
suba/ternans) com a mistura ou a mudanca do me-

canismo de acao de herbicidas.
Os resultados permitem concluir que:
a) O biotipo de amendoin-bravo (CM104) resisten-

te aos herbicidas inibidores da enzima ALS foi
controlado com o uso de produtos inibidores da
enzima PROTOX, aplicados sozinhos, em dose
iinica, seqiiencial ou em mistura com os inibidores
ALS.
b) O biotipo de picao-preto (E204) foi controlado
com herbicidas inibidores da PROTOX utilizado
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G1 5. Controle de Euphorbia heterophylla com
aplicacﬁes seqiienciais de flumiclorac-pentil em pés-emergéncia
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CAVALIERI, S.D.‘-“;ALONSO, D.G.‘i“; BIFFE, D.F.‘. ‘Depto. de Agronomia, Universidade Estadual de Maringa,

Av. Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringa, PR, constantin@teracom.c0m.br; 2Bolsista de Produtividade Cientifica, CNPq; “Eng. Agronomo, Pesquisa e Desenvolvimento Arysta LifeScience; ‘Bolslsta de
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Recentemente, 0 problema da resisténcia de
plantas daninhas a herbicidas tem feito com que haja
o aumento significativo da infestacao de muitas areas cultivadas com soja. Os principals problemas es-

tao relacionados a biotipos de B/dens pilosa e
Euphorbia heterophylla resistentes aos herbicidas
inibidores da enzima ALS (Christoffoleti, 2003).

pentil, nas doses de 25/25, 30/30 e 40/40 e de

lactofen, a 72/72 g/ha e na aplicacao em pos em
dose unica (PU) de flumiclorac-pentil a 60 g/ha e de

lactofen a 180 g/ha. Todas as aplicacﬁes SP foram
realizadas quando as plantas daninhas encontravamse no estadio de 2 folhas verdadeiras, e as aplica-

c6es PU quando estas encontravam-se no estadio

Nestas areas, o grupo de mecanismo de acao alternativa mais utilizado é 0 dos inibidores da PROTOX,

de 4 folhas verdadeiras.

cuja acao é reconhecida para estas duas espécies.
No entanto, a maioria dos herbicidas deste grupo
caracteriza-se por serem aplicados em pos-emergéncia e por apresentarem acao de contato, com pouco

— O a 100%), a fitointoxicacao da cultura e os efeitos dos tratamentos sobre 0 crescimento e desenvolvimento da soja.
Na Tabela 1 encontram-se os resultados de con-

ou nenhum efeito residual no solo. Este fato possibi-

trole de E. heterophylla obtidos neste experimento.
Verifica-se que as aplicacoes em dose unica de
flumiclorac-pentil e do lactofen nao foram eficientes
no controle do leiteiro em nenhuma das avaliacées,

lita que novos fluxos de emergencia possam acon-

tecer antes do “fechamento” da cultura, o que implica em aumento da interferéncia das plantas daninhas sobre a cultura.
A aplicacao de doses reduzidas num estadio mais

precoce das plantas daninhas com uma reaplicacao
posterior apos a emergéncia do novo fluxo é denominada de aplicacao seqiiencial. Apresenta as van-

tagens de, utilizando a mesma quantidade de produto por unidade de area, possibilitar o controle de
mais de um fluxo de emergéncia, além de melhorar
o controle em espécies-problema, em funcao da

reaplicacao acontecer no inicio dos eventuais
rebrotes. No entanto, é necessario investigar se esta
técnica é adequada para os herbicidas disponiveis

no mercado brasileiro e se as principais plantas daninhas que infestam a cultura da soja sao adequada-

mente controladas pelos mesmos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia
agronémica de aplicacﬁes seqiienciais em pc'>s-emergéncia de flumiclorac-pentil para 0 controle de leiteiro (Euphorbia heterophylla) na cultura da soja.

O ensaio foi instalado em area situada na estrada Sao Luiz (Maringa, PR). Utilizou-se o cv. Embrapa

48, semeado em 20/11/2004, com emergencia a
partir de 26/11. A infestacao média de leiteiro era
de 16 plantas/m2.
O delineamento utilizado foi 0 DBC, com 8 tratamentos, com parcelas de 20 m2. Os tratamentos
avaliados foram: testemunhas capinada e sem capina, aplicacao seqiiencial em pos (SP) de flumiclorac-

Foram avaliadas as % de controle (escala visual

atingindo, no maximo, um controle considerado como

regular, e nao diferindo significativamente entre si,
o que sugere esta nao é a forma que maximiza 0
potencial dos produtos para o controle do leiteiro.
Por outro lado, as aplicacoes seqiienciais de
flumiclorac-pentil mostraram-se eficazes no controle de E. heterophylla. Apenas aos 6 DAA da 1“
seqiiencial a maior dose da seqiiencial de flumicloracpentil foi superior aos demais tratamentos quimicos.
Nas demais avaIiao6es, todos herbicidas atingiram
bom nivel de controle, nao diferindo mais entre si e

em relacao a testemunha capinada. Observa-se, aos
12 DAA da 1*’ seqtiencial, que os niveis de controle
diminuiram nos tratamentos com aplicacﬁes
seqtienciais, embora ainda fossem aceitaveis. Contudo, apos a aplicacao da 2° seqiiencial, os niveis de
controle subiram e passaram a ser considerados de
bom a excelente. Este experimento evidencia que a
aplicacao seqiiencial é a forma adequada para utili-

zacao do flumiclorac-pentil para o controle do leiteiro, o que esta de acordo com resultados preliminares encontrados na safra 2003/2004 (Constantin et
al., 2004). Tal fato se explica devido ao leiteiro estar no estadio de 2 folhas definitivas no momento
da aplicacao das seqiienciais e este estadio ser mais
sensivel do que 0 estadio de 4 ou mais folhas defini-

tivas, no qual normalmente sao aplicadas as doses
"cheias”. Outro fato é que, em virtude da precoci-
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TABELA 1. Avaliacﬁes de controle de leiteiro (E. heterophylla) em quatro avaliacﬁes apés a aplicacao
dos tratamentos na cultura de soja. Maringa, PR — 2004/2005.
7

Tratamenw

Dose

lg/ha)

1. Test. sem capina

—

2. Test. capinada
3. Flumiclorac-pentill’ 25/25 (PS)
4.
5.
6.
7.
8.

Flumiclorac-pentill’
Flumiclorac-pentill’
Flumiclorac-pentill’
Lactofen
Lactofen

30/30 (PS)
40/40 (PS)
60 (PU)
72/72 (PS)
180 (PU)

DMS
CV (%)

7 7

% de controle de Euphorhia heterophylla 7777
12 DAA 1“ seq. 19 DAA 1° seq. 28 DAA 1° seq.
2 DAA 2“ seq.
9 DAA 2° seq 18 DAA 2° seq.
6 DAA 1“ seq.
6 DAA doses
13 DAA doses 22 DAA doses
(micas 7 7
(micas
(micas
0,000
100,00a
84,00b
88,75b
97,50a
—
90,25b
—

0,00d
100,00a
80,50abc
88,50ab
93,25a
68,000
81,75abc
72,25bc

6,59
3,73

10,14
11,30

0,00d
100,00a
93,25ab
96,25a
97,75a
64,500
97,75a
72,00bc

0,00d
100,00a
90,00ab
94,50a
95,00a
67,500
92,75a
70,50bc

21,0907” C 7 721.98 7*
11,59
12,13

1’Acrescentou-se Lanzar a 0,6 Llha

dade da aplicacao, a soja estara com menor desenvolvimento, 0 que reduz sensivelmente o “efeito
guarda-chuva", o qual pode reduzir a eficacia de

nao foi satisfatoria. O flumiclorac-pentil, nas aplicac6es seqiienciais, nao diferiu significativamente da
testemunha capinada e do lactofen. Os herbicidas

herbicidas de contato como os avaliados neste experimento.
Tanto o flumiclorac-pentil quanto o padrao apre-

testados retardam o desenvolvimento da soja logo
apos a aplicacao, mas ha plena recuperacao da cul-

sentam injurias visuais nas plantas logo apos as aplicacﬁes. N0 entanto, a partir de 18 DAA da 2°
seqiiencial, nao havia mais sintomas de injiirias nas

folhas que emergiam, demonstrando a recuperacao
das plantas. O "fechamento" da soja também foi
afetado pelos tratamentos. Inicialmente, as aplica-

c6es seqijenciais retardam mais o “fechamento” da
cultura, mas aos 23 DAA a situacao se inverteu,
estando a soja mais desenvolvida nas apIicac6es
seqtienciais. Para as doses unicas os efeitos dos
herbicidas foram mais prolongados, resultando num
"fechamento" inferior aos 23 DAA. Nenhum dos

herbicidas afetou a altura ou 0 estande da soja.
Concluiu-se que as aplicacées seqiienciais de
flumiclorac-pentil foram eficientes no controle de
Euphorbia heterophylla e a dose em aplicacao unica

tura, podendo-se considerar os mesmo seletivos para
a cultura.
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G16. Efetividade da aplicacao seqiiencial de flumiclorac-pentil para
controle de guanxuma na cultura da soja
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Apos a disseminacao dos casos de resistencia
de plantas daninhas aos inibidores da ALS, a utilizacao de herbicidas de grupos quimicos como as
imidazolinonas e as sulfoniluréias ficou restrita, induzindo a utilizacao mais acentuada de herbicidas
inibidores da PROTOX, como 0 lactofen, fomesafen
e flumiclorac-pentil. Diversos trabalhos tem demons-

trado a eficacia do flumiclorac-pentil no controle de
importantes plantas daninhas em soja (Barros &
Assuncao, 1995; Guimaraes & Valente, 1995).
Normalmente a recomendacao para aplicacao
em pos-emergencia é feita considerando-se a utilizaoao da dose recomendada em aplicacao Cinica. Uma
alternativa para plantas daninhas de dificil controle

é a aplicacao seqtiencial de subdoses em pc'>s-emergéncia. Braz & Durigan (1993), por exemplo, afir-

mam que é possivel obter controle adequado das
plantas daninhas com dose de 50% da dose recomendada. O flumiclorac-pentil é um dos herbicidas
que apresenta potencial para utilizacao nesta moda-

lidade de aplicacao.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficacia
aplicacﬁes seqiienciais em pos-emergencia de
flumiclorac-pentil para 0 controle de guanxuma (Sida
rhombifolia) na cultura da soja.

O ensaio foi instalado em propriedade situada
na estrada Sao Bento, (Maringa, PR), utilizando-se o

cv. Embrapa 48, semeado em 15/11/2004, e com
emergencia a partir de 22/11. A densidade de
guanxuma foi entre 12 e 18 plantas m'2.
O delineamento utilizado foi 0 DBC, com 8 tratamentos, com parcelas de 20 m2. Os tratamentos

avaliados foram: testemunhas capinada e sem capina, aplicacao seqiiencial em pos (SP) de flumicloracpentil, nas doses de 25/25, 30/30 e 40/40 e de
lactofen, a 72/72 g/ha e na aplicacao em pos em
dose unica (PU) de flumiclorac-pentil a 60 g/ha e de

lactofen a 180 g/ha. Todas as aplicac6es SP foram
realizadas quando as plantas daninhas encontravamse no estadio de 2 folhas verdadeiras, e as aplicac6es PU quando estas encontravam-se no estadio
de 4 folhas verdadeiras.
Foram avaliadas as % de controle (escala visual
— 0 a 100%), a fitointoxicacao da cultura e os efei-

tos dos tratamentos sobre o crescimento e desenvolvimento da soja.

Apos a aplicacao da primeira etapa dos tratamentos seqiienciais (avaliacao 7 DAA 1“ seq.) ja era
possivel obter um controle minimo de 78,00% com
as doses de flumiclorac-pentil, o que era igual ou
superior ao controle proporcionado pelo padrao.
Devido a reinfestacao da area, na avaliacao seguinte (14 DAA 1“ seq.) ha redugao dos niveis de controle para a maior parte dos tratamentos com
herbicidas (Tabela 1). No entanto, a partir da terceira avaliacao de controle realizada (21 DAA 1*’ seq.)
ja é possivel observar 0 efeito total das apIicac6es
seqiienciais. Da mesma forma, ja houve tempo suficiente para que as aplicacoes em doses unicas, tanto do flumiclorac-pentil quanto de lactofen demonstrassem seu efeito sobre a guanxuma. A partir dos
21 DAA da 1*‘ seq., observou-se um minimo de 84%
de controle da guanxuma com as apIicac6es
seqtienciais de flumiclorac-pentil, 0 que pode ser
qualificado como muito bom. Tanto em aplicacﬁes
seqiienciais como na aplicacao em dose dnica, o
flumiclorac-pentil proporcionou controle da
guanxuma superior ao proporcionado pelos respectivos padr6es de lactofen. Na Ciltima avaliacao (35
DAA 1*’ seq.) é possivel observar que o efeito final
de controle dos herbicidas foi auxiliado pelo ”fechamento" da soja, o que contribuiu para elevar os ni'veis de controle proporcionados por todos os tratamentos com herbicidas. Desta forma, as aplicacﬁes
seqtienciais de flumiclorac-pentil apresentaram um
minimo de 93% de eficacia, o que foi estatisticamente equivalente a aplicacao em dose (mica de 60
g i.a./ha ou a aplicacao de lactofen, tanto em dose
(mica quanto de forma seqiiencial.
O flumiclorac-pentil causou o aparecimento de
sintomas de fitointoxicacao nas plantas de soja (pontos necroticos nas folhas que entram em contato
com 0 produto no momento da aplicacaol. No entanto, na avaliacao aos 21 DAA da 1° seqiiencial,
apenas leves sintomas remanescentes das aplicac6es podiam ser visualizados. Nenhuma outra inj\]ria foi observada desta avaliacao em diante. Em reIacao ao fechamento da cultura, aos 17 DAA da
Ciltima aplicacao das seqiienciais ainda havia menor
cobertura do solo nos tratamentos com flumicloracpentil (PU) 60 g e também na OS de 30/30 g/ha, em
relacao a testemunha capinada. No entanto, os sin-
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TABELA 1. Avaliacﬁes de controle de guanxuma (Sida rhombifolia) em quatro épocas de avaliacao
apés a aplicacao dos tratamentos na cultura de soja. Maringa, PR — 2004/2005.
7 7 77
Dose
(g/ha)

Tfatamenm
77 7
1.
2.
3.
4.
5.

Test. sem capina
Test. capinada
Flumiclorac-pentil1'
Flumiclorac-pentill’
Flumiclorac-pentill’

6. Flumiclorac-pentill’
7. Lactofen
8. Lactofen

25/25 (PS)
30/30 (PSI
40/40 (PSI
60 (PU)
72/72 (PS)
180 (PU)

CV (%)
DMS

7

% de cont7roIe 7de7Sida rhombiiolia

77

14 DAA 1° seq. 21 DAA 1° seq. 28 DAA 1*’ seq. 35 DAA 1° seq.
2 DAA 2° seq. 9 DAA 2" seq. 16 DAA 2“ seq. 23 DAA 2“ seq.
7 DAA doses
14 DAA doses 21 DAA doses 28 DAA doses
Cinicas
(micas
(micas
(micas

96,25a
93,75a
98,00a
96,50a
79,25a

0,00b
100,00a
93,00a
95,25a
98,00a
95,25a
86,50a

81 ,75a

88,75a

8,54
16,37

8,01
15,62

0,00d
100,00a
46,25bc
27,50bcd
48,75bc
60,00ab
12,50cd
47,50bc

0,00e
100,00a
88,75abc
84,50bc
91,25ab
75,000
48,75d
45,00d

0,00b
100,00a

43,05
43,78

15,79
25,00

1’Acrescentou-se Lanzar a 0,6 L/ha

tomas sao apenas pontuais e nao acarretam maiores problemas para o crescimento da cultura. Aos
24 DAA, o "fechamento" dos tratamentos com
herbicidas era equivalente ao da testemunha capi-

nada.
Concluiu-se que as aplicacﬁes seqiienciais
flumiclorac-pentil, a 25/25, 30/30 e 40/40 g/ha
em dose unica de 60 g/ha eficientes no controle
S. rhombifo/la. As aplicac6es seqtienciais

de
ou
de
de

flumiclorac-pentil apresentam injurias na soja apos a

aplicacao, mas estes efeitos sao passageiros e nao
afetam 0 estande nem o crescimento posterior da
cultura, podendo-se considerar estes tratamentos
como seletivos para a soja, cv. Embrapa 48.
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G17. Tolerancia diferencial de genotipos de soja RR a
aplicacao do glyphosate
BRIGHENTI, A.M.‘; GAZZIERO, D.L.P.‘; VOLL, E.‘; MORIYAMA, R.T.2. ‘Pesquisador, Embrapa Soja, Cx.
Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, brighent@cnpso.embrapa.br; 2Técnico agricola, Embrapa Soja.
A seletividade de herbicidas é a base para 0
sucesso do controle quimico de plantas daninhas na
producao agricola, sendo considerada como uma
medida da tolerancia diferencial de diversas espécies de plantas a um determinado herbicida (Oliveira
Jr & Constantin, 2001). Ouanto maior a diferenca
de tolerancia entre a cultura e a planta daninha, maior
a seguranca de aplicaoao. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a resposta de genotipos de soja geneticamente modificada resistente ao herbicida glyphosate.
O experimento foi instalado em condicoes de campo na area experimental da Embrapa Soja, em Lon-

onde 0% (zero) correspondeu a auséncia de sintomas e 100% a morte de todas as plantas. Foram
obtidos os valores médios da altura das plantas de
soja, a partir da medicao de dez plantas escolhldas
ao acaso dentro da area Util de cada subparcela.
Foram obtidos o teor médio de proteina, de oleo e a
produtividade.

casuali-zados em parcelas subdivididas, com quatro

As percentagens de fitointoxicacao foram, de
modo geral, baixas, sendo os sintomas caracterizados por clorose Ieve do limbo foliar. Em relacao a
altura de plantas, a cultivar BRS 244 RR sofreu reducao de porte, em_ funcao da aplicacao da dose
dupla aos 21 dias apos V3 (Tabela 1).
Os teores de proteinas obtidos, em funcao dos

repeticﬁes. Nas parcelas, foram aplicados os trata-

tratamentos 2 e 4 para a cultivar BRS 242 RR e a BRS

mentos T1 - dose 0 (testemunha sem aplicacao), T2
- dose 1.920 g e.a. ha" (dose dupla) no estadio
fenologico V3, T3 - dose 1.920 g e.a. ha" (dose
dupla) no estadio fenologico V3 e a mesma dose aos

255 RR, diferiram estatisticamente entre si, embora
iguais a testemunha sem aplicacao (Figura 1).
0 teor de oleo nao foi prejudicado pelas doses
do glyphosate, sendo todos os tratamentos estatis-

21 dias apos 0 V3 e T4 - dose 1.920 g e.a. ha"
(dose dupla) aos 21 dias apos V3. Nas subparcelas,

ticamente semelhantes a testemunha (Figura 2).

drina, PR. O delineamento experimental foi blocos

foram semeados oito genotipos de soja (BRS 242
RR, L19-68509, BRS 255 RR, M16-67320, BRS
244 RR, M23-68512, BRS 245 RR e BRS 247 RR.
A area das parcelas foi de 80 m2 (40 x 2 m) e das
subparcelas de 10 m’ (2x5m). A adubacao de semeadura foi constituida de 350 kg ha" de NPK (formulacao 5-20-20), distribuido a lanco em toda a area
e incorporado com grade niveladora. Os genotipos
de soja foram semeados em 17 de dezembro de
2003, no espacamento de 0,50 m, com 17 semen-

tes por metro linear. Para aplicacao das doses de
glyphosate, foi utilizado um pulverizador costal, a
pressao constante, mantida por CO2 comprimido,
de 45 lb poI'2, equipado com barra de 1,5 m de largura e quatro bicos de jato plano AVI 110 015, distanciados de 0,5 m, com volume de pulverizacao
equivalente a 180 L ha“. Por ocasiao da aplicacao
dos produtos, a temperatura do ar era de 28,2 °C, a
umidade relativa de 65% e a velocidade do vento de
4 km h". Todos os tratamentos foram capinados, a
fim de impedir que a interferéncia de plantas daninhas prejudicasse as avaliac6es de tolerancia. O grau
de fitointoxicacao foi avaliado por meio da escala

percentual aos 7, 14 e 21 dias apos a aplicacao,

O ano de conducao do experimento foi bastante seco, prejudicando a produtividade da soja. Este
valores, embora baixos, foram semelhantes estatisticamente a testemunha sem aplicacao em todos
os genétipos avaliados (Tabela 1).
Os resultados deste trabalho permitem concluir
que:
- a altura de plantas da cultivar BRS 244 RR foi
prejudicada quando o glyohosate foi aplicado na
dose de 1920 g e.a. ha", aos 21 dias apos 0 estadio fenologico V3~
- 0 teor de proteina das cultivares BRS 242 RR e
BRS 255 RR foi prejudicado pela aplicacao da dose
1920 g e.a. ha“, aos 21 dias apos o estadio
fenologico V3.

- o teor de oleo e o rendimento de graos nao foram
prejudicados pela aplicacao das doses do
glyphosate.

Referencias bibliograficas
OLIVEIRA JR., R.S.; CONSTANTIN, J. Plantas daninhas e seu manejo. Livraria e Editora Agropecuaria,
Guaiba: 2001. 362p.
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TABELA 1. Valores médios da altura de plantas
de soja (cm) e rendimento (kg ha"),
em funcao dos tratamentos
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G18. Manejo de plantas daninhas em areas cultivadas com soja
geneticamente modificada para resisténcia ao glyphosate
GAZZIERO, D.L.P.; PRETE, C.E.C.; NAKANO, M.T.; MORIYAMA, R.T.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231,
CEP 86001-970, Londrina, PR, gazziero@cnpso.embrapa.br
Soja infestada com plantas daninhas estao sujeitas a diferentes formas de interferéncias. Os danos podem se manifestar diretamente com conseqtiéncias sobre o rendimento e a qualidade do produto ou indiretamente no manejo da cultura.
Sabe-se que estas espécies podem inviabilizar a
colheita, mas na maioria das vezes as perdas nao
sao claramente notadas. lsto porque no processo da
convivéncia os efeitos geralmente nao sao tao
impactantes quanto os ocasionados por insetos ou
doencas. Ocorrem gradativamente pela concorrencia de fatores vitais ou simplesmente influenciando
a eficiéncia da colheita e o beneficiamento.
As plantas daninhas podem também servir de
hospedeiras de pragas, doencas e nematoides, representando riscos nao so para a soja como também para outras culturas em sucessao ou rotacao, a
exemplo do milho e trigo.
Mesmo sendo poucos os métodos de controle
disponiveis, recomenda-se que a eliminacao das invasoras seja feita dentro de um programa de manejo
integrado 0 qual deve estar inserido no manejo da
area e da propriedade, e contemplar o uso continuo
e tecnificado do solo.
Manejar nao significa simplesmente aplicar produtos. Trata-se de uma filosofia de trabalho cujos
resultados e beneficios se manifestarao ao Iongo dos
anos.
A soja é uma cultura que se caracteriza pelo
alto consumo de herbicidas. O controle quimico é 0

meio mais usual, dada a caracteristicas de
praticidade, eficiéncia e rapidez na execucao. O uso
de boas praticas agricolas propicia condicoes favo-

raveis para o desenvolvimento vigoroso da soja fazendo com que ela possa competir com vantagem
com as plantas invasoras, e com isso criar condicoes para que os herbicidas funcionem adequadamente, possibilltando ao Iongo dos anos a reducao
de doses, e até mesmo a eliminacao de produtos.
Existe uma estreita relacao entre as plantas daninhas e 0 sistema de preparo do solo e semeadura
praticado. A dinamica destas espécies varia em funcao das condicoes que lhes sao dadas. A semeadu-

ra direta pode dificultar o estabelecimento de certas
espécies como o capim-marmelada (Brachiaria
plantaginea). Entretanto, outras invasoras poderao

se beneficiar deste sistema, especialmente as perenes e as de sementes pequenas que encontram con-

diooes adequadas para germinar na superficie, como
a buva (Conyza bonariensis), a maria-mole (Senecio
brasiliensis) e o ca pim-amargoso (Digitaria insularis).
Da mesma forma, nestas condicoes 0 banco de sementes também sera alterado, havendo concentracao dos disseminulos nos primeiros 5 a 10 cm de
profundidade.
Nos dois sistemas de semeadura, convencional
e direta, é possivel conviver com a comunidade
infestante sem que sofra efeitos negativos. Depende apenas da administracao ou do gerenciamento
do "probIema planta daninha", o que nem sempre é
bem feito.
Nas culturas transgénicas as exigencias certamente nao serao diferentes. Ao contrario, o uso intensivo do mesmo produto, 0 glyphosate, podera
causar a selecao de plantas, a manifestacao da resisténcia e colocar em risco os avancos conseguidos. No Brasil existem algumas espécies tolerantes
a este composto, as quais exigirao um manejo adequado para serem mantidas sob controle, a exemplo
da trapoeraba (Comma/ina benghalensis).
Sabe-se que a natureza reage as acoes do homem, e adapta-se as novas condicoes. Assim foi na
soja convencional e certamente, também, sera na
soja transgénica se o produto for utilizado inadequadamente. O presente trabalho teve como objetivo
obter informacoes sobre o manejo de plantas daninhas em soja resistente a glyphosate.
Foram conduzidos oito experimentos para avaliar os efeitos do glyphosate aplicado isolado elou em
mistura com outros compostos, dando-se énfase ao
controle de trapoeraba (Comme/ina benghalensis)
uma espécie reconhecidamente tolerante ao produ‘[0.

Analisou-se também a deposicao do herbicida
em diferentes épocas de aplicacao, assim como o
controle das invasoras em soja transgénica cultivada sobre sistemas de producao envolvendo no inverno milho safrinha e aveia.
Os resultados permitem as seguintes conclusoes:
a aplicacao sequencial de glyphosate no controle de
plantas daninhas que antecedem a cultura da soja é
uma importante alternativa de controle inclusive para
espécies consideradas tolerantes como a trapoeraba
(Comme/ina benghalensis); o manejo de plantas daninhas em soja transgénica fica facilitado quando se
utiliza milho safrinha com aplicacao de herbicidas
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ou aveia-preta; nessas areas a aplicacao sequencial
de glyphosate como dessecante permite reduzir a
quantidade desse produto e retardar a aplicacao na
modalidade de pos-emergencia na soja transgénica;
milho safrinha nao tratado com herbicida permite a

reposicao do banco de sementes com consequéncias
sobre 0 manejo da soja; a aveia-preta é uma importante alternativa para o manejo integrado de plantas
daninhas; aplicacoes precoces permitem deposicao
mais uniforme de glyphosate nas plantas daninhas;

CULPEPPER, A.S. et al. Weed Management in
glyfosinate-and glyphosate-resistant soybean
(Glycine max). Weed Technology, v.14, p.77-88,
2000.
DUKE, S.O. Herbicide-resistant crops: their impact
on weed science. Journal of Weed Science and

Technology, v.43, n.2, p.94-100, 1998. (TrabaIho
apresentado na 37. Annual Meeting of the Weed
Science Society of Japan).

a assooiacao de glyphosate com diclosulan podera
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G19. Associacao de glyphosate e chlorimuron-ethyl no controle de
plantas daninhas em soja geneticamente modiﬁcada
GAZZIERO, D.L.P.; VOLL, E.; BRIGHENTI, A.M.; NAKANO, M.T.; Moriyama, R.T.. Embrapa Soja, Cx.
Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, gazziero@cnpso.embrapa.br

no campo experimental da Embrapa Soja em Londri-

Todos os tratamentos que foram aplicados com
o objetivo de controlar as plantas daninhas que emergiram antes da semeadura da soja, apresentaram
eficacia superior a 80% ja na primeira avaliacao,
realizada aos 14 DAT. Nas avaliacoes seguintes (21
e 28 DAT) a tendéncia foi de pequeno aumento de
controle. As diferenoas observadas entre os tratamentos em nenhum momento mostraram-se estatisticamente significativas. Paralelamente ao controle
proporcionado, foi observado efeito residual sobre
picao-preto e corda-de-viola nos tratamentos de
glyphosate, combinados com chlorimuron-ethyl, na
dessecacao, expresso principalmente pela supressao do desenvolvimento destas espécies. Carvalho
et al. (2002) encontraram resultados semelhante com
picao-preto (Bidens sp).
Ouanto a fitointoxicacao dos tratamentos utilizados apos a emergéncia da cultura, foram observados sintomas na avaliacao inicial (14 DAT), porém
abaixo do nlvel que pudesse comprometer 0 desenvolvimento da soja, os quais tenderam a reduzir nas
avaliaooes seguintes e nao foram observados na pré-

na, PR, A semeadura foi realizada em 20/11/2003,

colheita.

com uma a linhagem BR99-27874, geneticamente
modificada para resisténcia ao glyphosate, com densidade de 20 sementes por metro linear e
espacamento de 0,45 cm entrelinhas. A emergencia foi registrada cinco dias apos

Para o controle, foram consideradas individualmente as espécies trapoeraba, corda-de-viola, e
amendoim-bravo, além do controle geral da parcela. No caso do conjunto das espécies, a aplicacao
seqilencial de glyphosate em pos-emergencia, destacou-se nas avaliacoes de 14 e 21 DAT, por ser a
Cinica a nao diferenciar da testemunha mantida sempre Iimpa. Aos 28 DAT, os demais tratamentos com
herbicidas tenderam a equivaler-se estatisticamente a aplicacao seqtiencial, a excecao do chlorimuronethyl sozinho (T5). Da mesma forma, na pré-colheita, apenas este tratamento foi diferente da testemunha.
Para amendoim-bravo, os efeitos da mistura
glyphosate e chlorimuron-ethyl, foram rapidos e aos
21 DAT nao diferiram entre si e o tratamento de
aplicacao seqtiencial, excetuando-se novamente o
tratamento 5 (T5).

Experimentos tem sido conduzidos envolvendo herbicidas utilizados na soja convencional, combinados com glyphosate e aplicados em soja geneticamente modificada. Os resultados mostram haver maior percentagem de controle, aumento no
nomero de espécies controladas e possibilidade de
retardar a pulverizacao de glyphosate, sem que haja
interferéncia das plantas daninhas ou fitointoxicacao
(Gonzini et al., 1999; Payne & Oliver 2000;

Culpepper et al., 2000; Vangessel et al., 2000;
Kranz et al., 2001; Shaw & Arnold 2002; Gazziero
2003). Mas, dependendo da espécie, do herbicida
e da dose, a combinacao com glyphosate pode nao
trazer vantagens. Aplicacao de atrazina ou

acetochlor + atrazina antecedendo glyphosate nao
aumentou o controle de plantas daninhas (Gower
et al., 2002). Starke & Oliver (1998) relataram que
misturas em tanque de glyphosate com chlorimuron,
fomesafen e sulfentrazone podem ter efeitos antagonicos.
A pesquisa foi conduzida na safra 2003/2004

Como tratamentos, foram feitas combinacoes
com aplicacoes de glyphosate em mistura com
chlorimuron como herbicidas dessecantes, aplicados

um dia antes da semeadura, e glyphosate e
chlorimurom isolados e em misturas, como herbicidas
de acao pos-emergente em relacao a cultura e as
plantas daninhas, em um periodo de aplicacao que

variou de 21 a 28 dias apos a emergencia da cultura. A comunidade infestante na area experimental
era composta por amendoim-bravo (Euphorbia

heterophylla), 70 plantas m'2, capim-marmelada
(Brachiaria p/antaglnea), 32 plantas m'2, guanxuma

(Side rhombifolia), 30 plantas m'2, apaga-fogo
(A/ternanthera tenella), 17 plantas m'2, trapoeraba
(Commelina benghalensis), 14 plantas m'2, picaopreto (Bidens sp), 14 plantas m'2, corda-de-viola

(lpomoea grand/‘f0/la), 9 plantas m'2, capim-carrapicho
(Cenchrus echinatusl, 2 plantas m‘2, fedegoso (Senna
obtusifolia), 2 plantas m'2 e capim-colchao (Digitaria

horizontalis),2 plantas m‘2.

Para trapoeraba aos 14 DAT, a aplicacao

seqtiencial foi o t'inico tratamento a nao diferir significativamente da testemunha mantida sempre limpa, embora os tratamentos que utilizaram
chlorimuron-ethyl em pos-emergencia em mistura
com glyphosate tenderam a melhores resultados nas
avaliacoes seguintes, indicando a necessidade de
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maior periodo de tempo para que esta combinacao
de produtos possa fazer o efeito desejado. A dose
de 0,54 kg e.a. ha" de glyphosate aplicado até 28
dias da emergencia, foi suficiente para propiciar controle desejado.
Na corda-de-viola, os resultados tiveram a mesma tendéncia, com destaque para a aplicacao

seqiiencial aos 14 DAT e aumento de controle com
0 passar das avaliacoes. Neste caso a dose de 0,54
kg e.a. ha" de glyphosate também foi suficiente para
propiciar bons resultados.
Os efeitos da integracao do controle quimico
com 0 cultural (fechamento das entrelinhas) ficou
evidenciado nas avaliacoes da pré-colheita, na qual
nao foram verificadas diferencas estatisticas entre
os tratamentos, a excecao quando se utilizou

chlorimuron-ethyl isoladamente.
No rendimento da cultura todos os tratamentos
com herbicidas nao diferiram significativamente da
testemunha mantida sempre Iimpa, indicando que
este parametro foi sensivel apenas para acusar a
lmportancia das infestantes nas parcelas sem tratamento apos a semeadura da soja. A area experimental foi infectada pela ferrugem asiatica, que embora
tratada, influenciou na produtividade.
Os resultados permitem concluir que
chlorimuron-ethyl na dose de 0,01 kg i.a., é uma
alternativa que podera ser utilizada em mistura com
glyphosate na dose de 0,54 kg e.a. ha" objetivando
controlar algumas espécies como a corda-de-viola e
trapoeraba, sem que ocorra antagonismo prejudicial
a soja geneticamente modificada.

Sistemas de Plantio da Cultura da Soja. Planta Daninha, v. 20, n.1, p.145-150, 2002
CULPEPPER, A.S. et al. Weed Management in
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max). Weed Technology, v.14, p.77-88, 2000.
GAZZIERO, D.L.P. Manejo de Plantas Daninhas em
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lmazethapyr and sulfentrazone. Weed Science. v.46,
n.6, p.652-660. 1998.

VANGESSEL, M.J.; AYENI, A.O.; MAJEK, B.A.
Optimum glyphosate timing with or without residu-

Referencias bibliograficas

al herbicides in glyphosate resistent soybean (Glycine

CARVALHO, F.P. et al. Manejo Ouimico das Plantas
Daninhas Euphorbia heterophylla e Bidens pilosa em

max) under full-season conventional tillage. Weed
Technology, v.14, p.140-149, 2000.

<><><><><>

Comissao
Tecnologia de Sementes

0

.-e

7.
J.,‘ '_.7;=___

.a._.

:7-.377 _

T’ __<,i \1-. mi.

(,,

:s'--:~.'

,\,- AH!

> _.

:7 _:

-0

-

I

I

e ,. by

,

‘lift
.

.-

'

.1

“-.

0 _

-

Resumos da XX V/l Reuniao de Pesquisa de S0/a da Regiao Central do Brasil

549

H01. Determinacao da pureza varietal de sementes da
cultivar de soja BRS Raimunda utilizando marcadores moleculares
MOREIRA, C.T.‘; BROGIN, R.L.2; SOUZA, P.I.M. DE‘; FARIAS NETO, A.L. DE‘; ABUD, S.‘; TEIXEIRA,
R.N.“. ‘Embrapa Cerrados, Cx. Postal 08223, CEP 73310-970, Planaltina, DF, cIaudete@cpac.embrapa.br;
2Embrapa Soja; 3Embrapa Transferéncia de Tecnologia.

A cor do hilo da semente de soja é uma das
principals caracteristicas utilizadas pelos melhorlstas
para descrever uma cultivar. Nos laboratorios de
analise de sementes, essa caracteristica é bastante

titil para a diferenciacao entre cultivares e misturas
varietais. Apesar de apresentar controle genético
relativamente simples e ser uma caracteristica qualitativa, a cor do hilo pode apresentar variacoes de
tonalidade dependendo da origem genética e das
condicoes ambientais da area onde a semente é produzida. Na safra 2001/2002, durante a producao
de semente genética da cv. BRS Raimunda, foram

observadas variacoes na cor do hilo dessa cultivar
(MOREIRA et.al, 2002). Alguns hilos apresentaram

a coloracao tipica preta, outros apresentaram uma
descoloracao parcial do preto, passando a cinza e,
também descoloracao total, passando a coloracao
marrom clara.

O objetivo deste trabalho foi verificar a pureza
genética de um lote de sementes de soja da cultivar
BRS Raimunda, com variacao na cor do hilo de algumas sementes.
Para este teste foram utilizadas sementes consideradas atipicas na avaliacao visual da pureza ge-

nética de sementes da cultivar BRS Raimunda, apresentando variacao na cor do hilo. As sementes

atipicas foram agrupadas em trés sub-amostras: 1)
hilo com aspecto preto/cinza ("intermediario”); 2)
hilo claro com aspecto cinza; 3) hilo claro com aspecto marrom. Também foram tomadas sementes
padrao da cultivar em avaliacao, com coloracao normal do hilo na cor preta.

As reacoes de amplificacao de microssatélites
foram realizadas conforme descrito no trabalho realizado por Schuster et al. (2004). Os primers utilizados para a realizaoao do teste, a maioria proposta
no trabalho citado acima, estao bem distribuidos no
mapa genético da soja (Cregan et al, 1999) e encontram-se descritos na Tabela 1. A separacao dos
fragmentos foi realizada em géis de agarose/synergel
3%.
TABELA 1. Relacao dos primers utilizados para a
determinacao da pureza genética de
sementes da cultivar de soja BRS
Raimunda.
Primer

Satt042
Sat_128
Satt079
Satt100
Satt307
Satt460
Satt184
Sat 001
SattO45
Satt03O
Satt146
Sat_064
Sat_094
Satt038

Grupo de
Hgacao

A1
B1
C2
C2
C2
C2
D1a+Q

D2

G)ﬂ)G)'l I‘l'Il' I

Primer

Satt163
Satt181
Sat 105
Satt162
Satt183
Satt244
Sat167
Sat 099
Satt156
Satt175
GMABAB
Sat_038
Sat_127
Satt586

Grupo de

2; “§°952 L

Zgl-‘I-7<(_<_——IG)

0
Nao mapeado
Nao mapeado

Extracao de DNA e composicao dos "bulks" de DNA
A extracao do DNA das sementes foi realizada

de acordo com 0 protocolo descrito por McDonald
et al. (1994), com algumas modificacoes, conforme

descrito por Schuster et al. (2004).
Seis sementes de cada uma das sub-amostras
foram submetidas a extracao de DNA, individualmente. Apos a extracao, a mesma quantidade da

solucao contendo 0 DNA de cada uma das sementes de cada sub-amostra foi aliquotada e adicionada

em um mesmo microtubo, para formar o "buIk" de
DNA de cada sub-amostra.
Amplificacao dos microssatélites

Foram testados 28 primers de microssatélites
nos quatro ”bulks” de DNA das sementes. Nenhum
dos primers testados identificou polimorfismo entre
o DNA das sub-amostras com coloracao atlpica do
hilo e a amostra padrao da cultivar BRS Raiminda.
Um mesmo tamanho de fragmento foi observado
entre as sub-amostras.
Portanto utilizando como ferramenta os
marcadores moleculares microssatélites para auxiliar na determinacao da pureza genética do lote de
sementes da cultivar BRS Raimunda e, com base
nos resultados obtidos, pode-se concluir que nao ha
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diferenca genética entre a amostra padrao e as subamostras com coloracoes atlpicas do hilo.

varietal de sementes de soja com o auxllio de
marcadores moleculares microssatélites. Pesq.
Agropec. Bras., v.39, n.3, p.247-253, 2004.
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H02. O que é mais importante para o produtor de soja,
o efeito fisiologico ou o efeito patologico na semente?
ANDREOLI, C.; MARCONDES, M.C.. Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,
andreoIi@cnpso.embrapa.br

A semente é o produto final de uma série de
processos que incluem melhora- mento genético,
producao, colheita, beneficia mento, secagem,
armazenamento, analises, controle e semeadura.
Durante todos esses passos,a semente esta sujeita
a deterioracao.
As principals causas de deterioraoao perten-

cem a duas amplas categorias. Primeira, os tecidos e as organelas presentes na semente podem
deteriorar, devido ao envelhecimento (tempo). Os
fisiologistas de semente tém dedicado atencao a
este problema. Segunda, a deterioracao da semente pode ser causada pela invasao de

microorganismos, insetos e roedores. Esses problemas tém sido direcionados pelos patologistas e

entomologistas.
Os fisiologistas tém desenvolvidos grupos de
teorias para explicar as causas bioquimicas e fisiolo-

gicas da deterioracao (Anderson, 1983). Eles tém
também definido as condicoes ambientais favoraveis para a producao e a manutencao de semente

trés lotes de semente das cv. Monsoy 6101, Monsoy
8411 e Monsoy 8329 oriundas do PADF, Brasilia,
DF. Em 2004, quatro lotes de semente das cv. BRS

184, BRS 212, CD 202 e CD 216, produzidos em
Maua da Serra, PR, foram avaliados pelos teste de
germinacao e de vigor (EA a 41°C por 48h) com
semente tratada e nao tratada, prescritos pela Regras de Analise de Sementes (Brasil, 1992). As sementes foram tratadas com Vitavax + Thiram a

250g i.a./ 100kg de sementes.
O indice fisiologico foi obtido pela formula: IF
= Germinacao de semente tratada — Vigor de semente tratada e o indice patologico, IP = Germinacao de semente tratada — germinacao de semente
nao tratada. O indice de patologia (IPAT) é a soma
da porcentagem de semente infectada dividida por
50. Os patogenos avaliados pelo método de papel
de filtro embebido em agua foram: Aspergi//us flavus,
Cercospora kikuchii, Colletotrichum truncatum,
Fusarium sp. e Phomopsis sp. O delineamento experimental foi bloco inteiramente casualizado com qua-

de alta qualidade.
Os patologistas tém contribuido associando os
patogenos a deterioracao da semente. Esforcos extensivos tém sido feitos para identificar os patogenos

tro repeticoes.
Os efeitos fisiologicos e patologicos na semente de soja, em 2003 e 2004, se encontram nas Tabelas 1 e 2. Houve grande variacao nos indices fisi-

transmlssiveis pela semente (Richardson, 1979;
ISTA, 1995). Para a maioria deles, entretanto, muito pouco é conhecido sobre o significado da associacao. Para aqueles "seedborne" que tém sido estudados, a énfase geralmente tem sido na transmissao do patogeno invés do efeito do patogeno na
viabilidade da semente.
Ademais, poucos estudos integrando os efeitos
fisiologicos e patologicos para conhecer os mecanismos de deterioracao da semente e no desenvolvi-

ologico e patologico entre os lotes de sementes. Para

os dois anos, o indice fisiologico foi muito superior,
ou seja, a temperatura e a umidade foram marcantes
na qualidade da semente. Por exemplo, o indice fisiologico para o lote 936/03 foi 30,5 e o IP foi de
4,5. interessante notar também que lote com baixa
porcentagem de germinacao, nem sempre significa
lote descartavellcomparar os valores dos lotes 935/
03 e 936/03 na Tabela 1).

mento de métodos para avaliar a qualidade da semente tém sido investigados. Portanto, é importan-

te criar indices que Ievassem em consideracao os
efeitos fisiologicos e patologicos para comparar e
avaliar lotes de semente de soja.

TABELA 1. Efeitos fisiologico e patologico em

tres lotes de semente de soja, 2003.
HICLOL;

Vigof

Indice‘?

lndiceg

tratada

tratada

patol.

fisiol.

935/03
936/03
937/03

78.5
84.5
90,5

77,5
54,0
65,5

1,5
4,5
4,5

1,0
30,5
25,0

Média

84,5

65,7

3,5

183,7

Nesse contexto, o presente trabalho teve como
objetivo desenvolver metodologia para avaliar a qua-

lidade da semente de soja, integrando os efeitos fisiologicos (temperatura e umidade) e patologicos (infeccao por fungos).
O experimento foi executado no Lab. de Semente e de Patologia da Embrapa Soja em Londrina,
PR. Em 2003, um ensaio preliminar foi realizado com

Germ?

5 IP = Germinacao de semente tratada — germinacao de semente
nao tratada.
5 IF = Germinacao de semente tratada — EP de semente tratada.
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TABELA 2. Efeitos fisiologico e patologico de
quatro cultivares de semente de soja,
2004.
Cultivar‘

Germ.
tratada

Vigor
tratada

Indice $
patol.

Indice §
fisiol.

BRS 184
BRS 212
CD 202
CD 216

91,5b
93,0ab
93,0ab
95,1a

87,10
94,7a
91,1b
91,1b

0,30b
1,80a
0,70b
0,40b

4,20a
0,100
1,20b
4,80a

Média

93,1”

01,0 ___2,51

E31

§ Os dados representam média de 4 lotes.

Em 2004, os lotes eram de melhor qualidade e
apresentaram indices mais baixos. A cv. BRS 184
teve um IP de apenas 0,30 e as BRS 212 um IF de

TABELA 3. Indice de patologia (IPAT) para trés
lotes de semente de soja, safra
2003.

Lote
77 77 7

-

935/03
936/O3
937/03

O lote 935/03 apresentou baixo indice fisiologi-

co e patologico e, conseqtientemente baixo indice
de patologia (IPAT = 0,01), explicado pela baixa
incidéncia de patogenos na semente (Tabela 3).
Houve alta correlacao (r=0,80**) entre os indices
fisiologico e patologico e o vigor da semente (dados
nao apresentados).
Em 2004, novamente a qualidade da semente
foi mais afetada pelos fatores fisiologicos (Tabela
2). O IF foi, em média, 2,57, enquanto que o IP foi
de 0,80 (trés vezes inferior), indicando que a qualidade final da semente, medida pela emergencia de
campo, é mais afetada pelos efeitos fisiologicos. lsto
implica que 0 tratamento de semente pode controlar
ou mesmo erradicar os fungos associados a semente, minimizando os efeitos patologicos mas nao pode
suplantar os efeitos fisiologicos.
Vale ressaltar que os valores de IP negativos
indicam toxicidade do produto testado, demonstrando também a utilidade desta metodologia para teste
de produtos.
Os resultados deste trabalho nos permitiu constatar que esta nova tecnologia é valiosa para 0 produtor de semente e uma ferramenta para garantir a
qualidade da semente aos agricultores.
Comparando os lotes A e B pelos testes de germinacao e vigor observa-se que eles sao idénticos,
entretanto os indices IP e IF indicam que eles necessitam, na pratica, de tratamento diferenciado (Tabela 4). O lote A com IP = 5,2 mostra alta incidéncia
de patogeno e, assim, recomenda-se o tratamento

de semente. Por outro lado, o lote B (IF=5,2) com

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
3,5
8,0

E
0,5
10,5
6,0

"

lPAT”7
0,01
0,28
0,28

§ A — Aspergi//us flavus, B — C. kikuchii, C — C. truncatum, D Fusarium, E — Phomopsis.

" IPAT e a soma de sementes infectadas por fungos dividido por
50.

TABELA 4. lndices fisiologico e patologico com-

parativo para dois lotes de sementes
da cv. BRS 184, safra 2004.

0,10. As cv.BRS184 e CD 216 apresentaram IF de

4,20 e 4,80, respectlva mente As cv. CD 202 e CD
216 apesar de apresentarem o mesmo vigor (EP),
tiveram indice fisiologico diferenciado, o que demonstra melhor qualidade de semente do lote da cv. CD
202 (Tabela 2).

' §
Patologia
—" " "
7A7 7B __7 C
D

Lote
7

Germ.
77

tratada

Vigor

Indice’

trat7ada 77 patol.

lndicef
fisiol.

A
B

94.0
94,0

88,0
88,0

5,2
0,8

0,8
5,2

7Madia”

94,70

08,0

3,0

3,0

deficiencia fisiologica recomenda-se aumento na
densidade de semeadura.
Por isso, sugere-se que o conceito de vigor proposto pela ISTA no Congresso de 1977 (Perry, 1978)
seja revisto. Os dados deste trabalho, além do teste
de vigor, garantem com maior confiabilidade ao produtor de semente e ao agricultor 0 uso de semente
de alta qualidade diferenciada.
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H03. Determinacao do teor de agua em cultivares de soja
por reflectancia de infravermelho
SOUSA, R. DE C.P.; SMIDERLE, O.J.; SILVA, S.L.. Embrapa Roraima, Rod. BR 174, km 08, Distrito

Industrial, Cx. Postal 133, CEP 69301-970, Boa Vista, RR, Brasil, ojsmider@cpafrr.embrapa.br

A soja é um dos principals produtos agricolas

brasileiros, apresentando-se como uma excelente
fonte de proteina, inclusive para a alimentacao humana, de baixo custo e em grande quantidade produzida e disponivel. A composicao quimica do grao
de soja apresenta em 100 gramas 395 calorias, 30
g de glicidios, 36,1 g de proteinas, 17,7 g de lipidios

de soja nas condicoes locais assumem grande relevancia (Gianluppi et al., 2000).

quem esta comprando ou vendendo pode ser prejudicado. Com a atual tecnologia da agricultura de

Neste trabalho foi testado 0 método de
reflectancia de infravermelho para a determinacao
do teor de agua em graos de soja de oito cultivares,
produzidas em tres municipios do Estado de Roraima.
Os graos foram obtidos no Campo experimental
Agua Boa em Boa Vista; e em areas de produtores
na Fazenda Novidade municipio de Alto Alegre e na
Fazenda Esplanada no municipio de Bonfim.
As amostras para analise foram coletadas na
camara fria, onde estavam armazenadas numa temperatura de 15°C e UR 60% por 120 dias para fins
de pesquisa e sao monitoradas através dos resulta-

precisao, é desejavel determinar 0 contefido de umi-

dos do teor de agua.

dade de um produto em diferentes momentos, por
exemplo, na colheita, durante a secagem e durante
as operacoes de compra e venda (Luz, 2002).
O Iaboratorio de sementes da Embrapa Roraima,
credenciado pelo Ministério da Agricultura, realiza

Os materiais e equipamentos utilizados foram:
Dessecador de vidro; - Saco plastico; -Capsulas de
metal com tampas; - Balanca de determinacao de
umidade (modelo MB200); -Termometro (200° C);
Balanca Analitica (modelo Oertling LA164); Estufa
(fabricacao De Léo e Cia. Ltda.); Luvas descartaveis;
Pinca (garra); Colher descartavel; Prato de aluminio;
Graos de soja.
Para a determinacao do teor de agua pelo método reflectancia de infravermelho, na balanca de determinacao de umidade, utilizou-se quatro repeticoes
de amostras de graos de soja inteiros. Para a realizacao da analise, uma aliquota da amostra foi aplicada
a um pequeno prato de aluminio previamente tarado. Colocou-se o conjunto, suporte mais 10g da
amostra na balanca, programando-se a mesma a
160 °C durante 40 minutos. Em seguida incidiu-se a
radiacao sobre a amostra, e a massa final apos 0
processo é novamente registrada. Ao final da analise a balanoa de determinacao mostra em seu visor o
valor % do teor de agua e solidos totais.
O aquecimento direto da amostra a 105 °C é o
processo mais utilizado para a analise de alimentos
em geral. Assim sendo, foi realizada a determinaoao
do teor de agua das amostras de graos de soja, primeiramente, por este método e em seguida pelo
infravermelho. Os resultados médios obtidos(7,21%)
para graos de soja armazenados em camara fria, indicaram que o armazenamento proporcionou condiooes de boa conservacao das propriedades aIimenti-

além de 226 mg de Calcio, 546 mg de fosforo e 8,8

mg de ferro (Panizzi, 1998).
A comercializacao é baseada no peso total do
produto e nao no peso da matéria seca, portanto se
o teor de agua nao é corretamente determinado,

analises conforme regras para analise de sementes RAS para determinacao do teor de agua, fundamen-

tada na perda de massa das sementes inteiras
secadas a temperatura de 105 :3 “C por 24 horas
(Brasil, 1992). O Iaboratorio conta também com
equipamento de precisao para determinacao do teor
de agua em produtos agricolas, faltando apenas a
calibracao e validacao do procedimento.
O grao, logo apos ter sido formado 0 zigoto,
tem normalmente, um alto teor de agua, oscilando
entre 70 e 80%. O teor de agua, entao, decresce
até um certo ponto, comecando, em seguida, a oscilar com valores de umidade relativa do ar.
Na Embrapa Roraima os graos/sementes de soja
armazenados em camara fria por um determinado
periodo sao monitorados através dos resultados do
teor de agua. Entretanto, o método padrao oficial
utilizado, estufa a 105° :3 °C por 24 horas,
inviabiliza a obtenoao de resultados imediatos. Dessa forma foi realizada a calibracao da balanca de
determinacao de umidade modelo MB200 a fim de
proporcionar melhor acompanhamento e maior agilidade na determinacao do teor de agua dos graos de
soja armazenados.

As cultivares de soja utilizadas nos cerrados de
Roraima apresentam ampla diversidade genética
quanto a sua adaptacao as condicoes ambientais.
Nesse contexto, a avaliacao e selecao de cultivares

cias dos graos FUNDACAO CARGILL (1986).

A partir destes resultados, experimentou-se um
método alternativo, que foi a determinacao do teor
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de agua sob reflectancia de infravermelho. A0 utili-

TABELA 1. Resultados médios (%) de teor de

zar a temperatura de 160 °C, por 40 minutos em 25

agua, pelos métodos estufa e balanca
infravermelho e suas diferencas,
obtidos para oito cultivares de soja
produzidas em trés municipios de
Roraima na safra 2003.

amostras de graos de soja da cultivar BRS Tracaja
obteve-se resultados semelhantes aos obtidos pelo

método padrao (Smiderle et. al., 2003).
Na analise de variancia dos resultados médios

de teor de agua, em graos de soja, observou-se variaooes de 7,78% (Figura 1).

Q

(%)

Y = 2,4000i_iirid - 2.5340
R’ = 0.0020
NA
O3

Teor
deagua0.

_
I
os1o15202530s54o4s
Minutos

FIG. 1. Ajuste do modelo Iogaritmioo para o tempo de exposicao ao infravermelho e a umidade dos graos
de soja. Embrapa Roraima, 2005.

Os valores de teor de agua nos graos de soja
obtidos pelo método de infravermelho foram semelhantes aos obtidos na estufa (7,21%), o que confirmou a precisao do método a partir de 35 minutos.

Pelos resultados obtidos nesta pesquisa, foi
constatado que o método utilizado permitiu a obtencao de um numero consideravel de dados de forma

precisa e eficaz, conforme os valores mostrados na
Tabela 1.
Graos da cultivar de BRS Tracaja, de ciclo semideterminado, apresentaram pequenas diferencas
entre as trés procedéncias de producao, 0 mesmo
sendo obtido para as cultivares BRS Luziania e BRS
Sambaiba que sao de ciclo mais precoce e que apresentam crescimento determinado das plantas.
Ouando comparados os valores obtidos para as
oito cultivares verifica-se apenas pequenas variacoes
entre 6,0 e 6,8% na determinacao da umidade em
estufa, método padrao e variacao entre 5,0 e 6,0%
na balanca infravermelho (Tabela 1). Com estes resultados, indica-se que para os materiais utilizados
no presente estudo a umidade apresentou-se semelhante em todas as cultivares, indistintamente para
os trés locais de producao.
O método de determinacao do teor de agua por

ldentificacao
Tracaja c/des
Tracaja s/des

Tracaja s/des

Municipio
Boa Vista
Boa Vista
Alto Alegre

Tracaja c/des
Tracaja

Alto Alegre

Celeste

Alto Alegre

Bonfim
Msoy 9001-s/des Boa Vista
Msoy 9001-c/des Boa Vista
Boa Vista
Bonfim
Sambaiba
Bonfim
Sambaiba
Alto Alegre
Luziania
Bonfim
Luziania cl des
Alto Alegre
Luziania s/des
Alto Alegre
Luziania-retard
Alto Alegre
Conquista
Alto Alegre
Candeias
Boa Vista

Teor de agua (%)
Balance Estufa

O‘I7O'lU‘I \I\l\l

5,6
5,6
5,4
5,0
6,0
5,6
5,4
5,0
5,2
5,4
5,0
5,2
5,8
6,0

6,8
6,6
6,8
6,6
6,6
6,4
6,0
6,6
6,7
6,4
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,2
6,6
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H04. Efeito do controle de doencas de final de ciclo e da época
de colheita na sanidade de sementes de soja - cultivar Vencedora
BARROS, H.B."4; SEDIYAMA, T.2"‘; FINOTO, E.L."“; TANCREDI, F.D."“; TEIXEIRA, E.N.3. ‘Doutorando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, CEP 36571-000, Vicosa, MG, barroshb@yahoo.com.br; 2Professor Titular
do DFT/UFV; °Estudante de Agronomia/UFV; “Bolslsta do CNPq.

No caso da lmpossibilidade da colheita, em vir-

cacoes foliares de fungicidas: testemunha sem apli-

tude de intempéries naturais, apos a soja ter atingido 0 estadio R8 ocorre reducao gradativa na germinacao, vigor e aumento de sementes infectadas por
fungos, em virtude destas permaneceram armazenadas em campo, enquanto a colheita nao se pro-

cacao, uma aplicacao em R5, duas aplicacoes (R4 e
R6) e trés aplicacoes (R4, R5 e R6) e as subparcelas
por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30
dias). Foi utilizada a mistura de fungicidas
pyraclostrobin + epoxiconazole aplicado com pul-

cessa. Essa reducao é determinada por fatores genéticos, além das condicoes ambientais as quais as

verizador costal manual provido de bico "tipo cone”
regulado para volume de calda de 300 L ha". A se-

gunda etapa do trabalho constituiu-se da avaliacao
da qualidade sanitaria das sementes através da reafllingicas, algumas bactérias, além de vlroses e lizacao do teste ”Blotter Test" ou teste do papel
nematoides. Grande numero desses organismos uti- filtro, como indicado pelas Regras para Analise de
liza a semente como principal veiculo de dissemina- Sementes (BRASIL, 1992). Em caixas "gerbox", precao e introducao em novas areas cle cultivo. Os viamente lavadas e deslnfectadas com hipoclorito
patogenos Fusarium semitectum (seca da vagem), de sodio a 2%, foram colocadas sete folhas de paColletotrichum truncatum (antracnose da soja), pel-filtro autoclavadas, embebidas em solucao de
Peronospora manshurica (mildio), Rhizontonia solani agua desmineralizada, autoclavada e tratada com
(rizoctoniose), Phomopsis sojae (queima da haste e estreptomiclna (100 mg por litro). Utilizaram-se quada vagem) sao transmlssiveis pelas sementes tro subamostras de 25 sementes, de cada unidade
experimental. Em cada "gerbox" foram distribuidas,
(YORINORI, 1986).
Maiores niveis de infeccao por fungos como eqiiidistantemente, 25 sementes previamente trataPhomopsis spp. e Fusarium spp. normalmente ocor- das com alcool 70% e hipoclorito de sodio 2%, durem em condicoes de continua precipitacao durante rante um minuto cada, e posteriormente lavadas com
a maturacao, agravando-se quando a colheita é re- agua desmineralizada. Os “gerbox" permaneceram
tardada devido ao excesso de umidade. Na maioria em Iaboratorio por periodo de sete dias, quando,
sementes estao expostas (DELOUCHE, 1980).
A soja é ataca por amplo numero de doenoas

dos casos, esses organismos sao responsaveis pela
baixa germinacao das sementes, em anos em que

entao, foi feita a avaliacao.

ocorrem periodos de alta umidade relativa ou chuvas entre a maturacao e a colheita e, como conse-

testes de normalldade (teste de Lilliefors) e

qiléncia, tem-se a producao de sementes de soja
com baixa qualidade fisiologica.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito de

aplicacoes de fungicida na parte aérea e da época
de colheita da soja na qualidade sanitaria das sementes.
O trabalho foi conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/04, em Vioosa-MG, no Cam-

po Experimental da Agronomia, pertencente a Universidade Federal de Vicosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45'20" de latitude Sul. A cultivar uti-

Apos obtencao dos dados, foram realizados os
homogeneidade (teste de Cochran), que evidenciaram nao ser necessario submeté-Ios a transformacoes. Foram feitas analises de variancia e no caso
de interacoes significativas, procedeu-se aos desdobramentos das mesmas, e as comparacoes entre
médias foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, para aplicacoes dentro da época de
colheita e época de colheita dentro de aplicacoes.
Sementes provenientes do experimento de campo cujas plantas receberam aplicacao do fungicida
carbendazin (Tabela 1), apresentaram comportamento semelhante quanto a ocorréncia de fungos e ger-

as épocas de colheita no delineamento em blocos

minacao das sementes, nao sendo, portanto, observadas diferencas significativas entre os tratamentos
quando a colheita foi realizada no estadio R9. Na
colheita realizada aos 15 dias apos R9, houve maior
porcentagem de Fusarium spp. quando se reallzou

casualizados com quatro repeticoes. As parcelas

tres aplicacoes. Houve maiores porcentagens de

foram constituidas por quatro tratamentos com apli-

ocorréncia de Phomopsis spp, total de fungos e

lizada foi a BRS/MG 68 Vencedora, instalada em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parce-

las as aplicacoes dos fungicidas e nas subparcelas
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TABELA 1 . Porcentagem

de ocorréncia de Fusarium
spp., Phomopsis spp., total de fungos e total
de sementes germinadas em funcao de aplicacoes do fungicida carbendazin e da época
de colheita

Colhelta _________.§P'_i°§9‘~?°s _._. __ . ._
7
77
Te7st.7
Rs *
R4 e Re R4, 7B5 e B70
........................... ..Fusarium spp.
R0
0,00 Ba
0,00 Ba
0,00 Ca
R0 + 15
1,00 Bc
2,00 Bbc
10,0 Bb
R0 + 30
29,0 Ab 42,0 Aa
42,0 Aa
......................... .. Phomopsis spp.
R0
0,00 Ba
0,00 Ba
0,00 Ba
R0 + 15
0,00 Bb 0,00 Bb
9,00 Ba
R0 + 30
17,0 Aa 12,0 Aa
31,0 Aa

Comparando as épocas de colheita dentro da testemunha (sem aplicacao de
fungicida) e no tratamento submetido a uma
aplicacao no estadio R5, nao foram consta-

tadas diferencas significativas na porcentagem de ocorréncia dos fungos Fusarium spp.,
P/70IT70,0$/S spp., total de fungos e porcentagem de sementes germinadas entre a colheita realizada em R9 e R9 + 15 dias (Tabe-

0,00 Ba
35,0 Aa
34,0 Aab

0,00 Ba
9,00 Ba
25,0 Aa

......................... .. Total de fungos..................
R0

0,00 Ba

0,00 Ba

0,00 Ba

0,00 Ca

R0 + 15
R0 + 30

4,00 Bb
52,0 Aa

2,00 Bb
59,0 Aa

61,0 Aa
57,0 Aa

52,0 Ba
69,0 Aa

............... .. Total de sementes germinadas........
R0
95,0 Aa 97,0 Aa
99,0 Aa 98,0 Aa
R0 + 15 98,0 Aa 97,0 Aa
73,0 Bb 79,0 Ba
R0 + 30 63,0 Bb 78,0 Ba
69,0 Bb 57,0 Cb
* Na linha, as médias seguidas pela mesma Ietra mintiscula e, na coluna,
pela mesma Ietra maiuscula nao diferem significativamente entre si a 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.

la 1). Maiores porcentagens de incidéncia
de fungos e, conseqtientemente, menores
porcentagens de germinacao das sementes
foram observadas quando a colheita foi realizada 30 dias apos o estadio fenologico R9,
em todos os tratamentos avaliados.

As aplicacoes foliares de fungicida nao
influenciaram a ocorréncia de fungos quando a colheita das sementes foi realizada no
estadio R9;

A permanéncia das sementes no campo por 30 dias apos o estadio R9 favoreceu
a ocorréncia de fungos e conseqiiente diminuicao da germinacao.
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carbendazin (Tabela 1). De acordo com SINCLAIR e

SINCLAIR, J.B.; BACKMAN, P.A. (ed.). Infections

BACKMAN (1989) e YORINORI et al., (1993), diversos patogenos apresentam um periodo de
Iaténcia Iongo, e a expressao dos sintomas destes
patogenos so ocorrera no final do ciclo da cultura.

diseases: rust. In: SINCLAIR, J.B.; BACKMAN, P.A.
(ed.). Compendium of soybean diseases. 3. ed. St.
Paul: APS Press, 1989. p. 24-27.

menores porcentagens de sementes germinadas

Logo, aplicacoes de fungicidas mais tardlas tendem a apresentar melhores resultados, mas deve-

se levar em consideracao as condicoes climaticas,
pois em condicoes favoraveis, os sintomas dos
patogenos podem se expressar um pouco mais rapido, e, nessa situacao, aplicacoes tardlas podem
nao controlar as doencas.
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H05. Efeito do controle quimico da ferrugem asiatica e da época de
colheita na germinacao de sementes de soja - cultivar Vencedora
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, T.2"‘; TANCREDI, F.D."“; FINOTO, E.L."“; MATSUO, E.°. ‘Doutorando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, CEP 36571-000, Vicosa, MG, barroshb@yahoo.com.br; 2Professor Titular

do DFT/UFV; 3Estudante de Agronomia/UFV; ‘Bolslsta do CNPq.
Nas ultimas safras de soja, doencas como a ferrugem asiatica, causada pelo fungo Phakopsora
pachyrhizi, tem promovido a antecipaoao do ciclo
da cultura através de desfolhas prematuras. Com a

antecipacao do ciclo, ocorre menor enchimento dos
graos, reduzindo a produtividade da lavoura e a qualidade fisiologica das sementes produzidas (OLIVEIRA, 2002).

do teste de germinacao e emergencia em leito de
areia. O teste de germinacao foi realizado de acordo
com os critérios estabelecidos pelas Regras para
Analise de Sementes (BRASIL, 1992), utilizando-se
200 sementes provenientes de cada unidade experimental dos ensaios de campo, divididas em quatro
sub-amostras de 50 sementes. A contagem das se-

O maximo potencial fisiologico das sementes
de soja é alcancado por ocasiao da maturidade, coincidindo com o maximo acomulo de matéria seca.

mentes germinadas foi realizada aos cinco dias apos
a instalacao do teste, sendo os resultados expressos em porcentagem de plantulas normais. Nao efetuou-se a contagem aos oito dias, uma vez que to-

Com a lmpossibilidade da colheita, em virtude de

das as sementes haviam germinado. A emergencia

intempéries naturals, apos a soja ter atingido o esta-

em leito de areia foi realizada em casa de vegeta-

dio R8, ocorre reducao gradativa na germinacao, vigor e aumento de sementes infectadas por fungos,
em virtude destas permaneceram armazenadas em
campo, enquanto a colheita nao se processa. Essa
reducao é determinada por fatores genéticos, além

cao, utilizando-se bandejas com areia previamente
Iavada e esterilizada com brometo de metila. Em cada
bandeja foram semeadas 240 sementes (40 sementes por sulco, num total de seis sulcos) provenien-

das condicoes ambientais as quais as sementes estao expostas (DELOUCHE, 1980).
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito do

tes de cada unidade experimental dos ensaios de
campo. A avaliacao foi realizada quando as plantulas
apresentaram o primeiro par de folhas lunifolioladasl
completamente abertas. Os resultados expressos em

numero de aplicacoes de fungicidas na parte aérea e

porcentagem de plantulas normais, seguindo os cri-

diferentes épocas de colheita na porcentagem de

térios estabelecidos pelas Regras para Analise de

germinacao das sementes de soja.
O trabalho foi conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/04, em Vioosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Universidade Federal de Vicosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45'20" de latitude Sul. A cultivar uti-

Sementes (BRASIL, 1992).
Apos obtenoao dos dados, foram realizados os

lizada foi a BRS/MG 68 Vencedora, instalada em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas as aplicacoes dos fungicidas e nas subparcelas
as épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repeticoes. As parcelas
foram constituidas por quatro tratamentos com aplicaooes foliares de fungicidas: testemunha sem apli-

testes de normalldade (teste de Lllliefors) e
homogeneidade (teste de Cochran), que evidencia-

ram nao ser necessario submeté-Ios a transformacoes. Foram feitas analises de variancia e no caso
de interacoes significativas, procedeu-se aos desdobramentos e as comparacoes entre médias foram
feitas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade,
para aplicacoes dentro da época de colheita e época
de colheita dentro de aplicacoes.
Verificou-se interacao significativa entre as aplicacoes de fungicidas e as épocas de colheita para

cacao, uma aplicacao em R5, duas aplicacoes (R4 e
R6) e trés aplicacoes (R4, R5 e R6) e as subparcelas
por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30
dias), estadios fenologicos descritos pela EMBRAPA
(2004). Foi utilizada a mistura de fungicidas

as caracteristicas avaliadas, indicando que os efeitos das aplicacoes de fungicidas e épocas de colheita nao explicam todas as variacoes encontradas,
assim foram realizados os desdobramentos.
Comparando os tratamentos submetidos a aplicacoes dos fungicidas pyraclostrobin +

pyraclostrobin + epoxiconazole, aplicados com pulverizador costal manual provido de bico "tipo cone”
regulado para volume de calda de 300 L ha").
A segunda etapa do trabalho foi conduzida em
Iaboratorio e casa de vegetacao, para a realizacao

epoxiconazole dentro de cada época de colheita (Tabela 1), observa-se que nao foram constatadas diferencas significativas na porcentagem de germinacao das sementes e emergencia de plantulas, quando a colheita foi realizada no estadio fenologico R9.
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TABELA 1. Médias da porcentagem de germinacao de se-

mentes da cultivar de soja Vencedora pelo teste de germinacao e emergencia em leito de
areia em funcao do numero de aplicacoes dos
fungicidas pyraclostrobin + epoxiconazole e da
época de colheita
Colhelta '
7 7
7__
7Test7.7*7

Aplicacoes
7R5 7

_R74 e_Re

R4’ !’*==_e__R§.

............................. .. % germinacao.................
R0
86,12 Aa 89,50 Aa 89,00 Aa 91,50 Aa
R0 + 15 91,50 Aa 78,25 Bb 75,00 Bb 65,75 Bc
R0 + 30 72,00 Ba
64,50 Ca 44,87 Cb 43,50 Cb
............................. .. % emergencia.................
R0
87,50 Aa 89,46 Aa 87,54 Aa 91,66 Aa
R0 +15 90,83 Aa 74,58 Bb 70,61 Bb 65,76 Bb
R0 +30 60,83 Ba 46,87 Cb 38,33 Cb 43,12 Cb
* Na linha, médias seguidas pela mesma Ietra l‘ﬁll'Il]SCUI8 e, na coluna, pela
mesma Ietra maiijscula nao diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Comportamento semelhante foi relatado por Oliveira (2002), que verificou pequenas variacoes na porcentagem de germinacao de sementes de cultivares
de soja em funcao da aplicacao de fungicida para
controle de doencas foliares.
Sementes colhidas 15 dias apos o estadio
fenologico R9, apresentaram maior porcentagem de
germinacao e emergencia quando nao foram aplicados fungicidas para 0 controle de doencas foliares.
Ouando a colheita das sementes foi realizada
30 dias apos 0 estadio R9, observou-se menor por-

soja em condicoes de cerrado, no Estado
do Tocantins, verificaram que independentemente da cultivar, a permanéncia das
sementes no campo 15 dias apos 0 estadio fenologico RB é suficiente para a reducao da porcentagem de germinacao abaixo do exigido para comercializacao (75%).
Por outro lado, Braccini et al. (1994), trabalhando com genotipos com diferentes
graus de impermeabilidade do tegumento
a agua, em Vicosa, Minas Gerais, concluiram que as sementes de soja poderiam

permanecer no campo até 30 dias apos 0
estadio R8, sem perdas acentuadas de sua

qualidade fisiologica.
Em geral a germinacao e a emergencia de plantulas nao foram influenciadas
pelas aplicacoes de fungicidas, quando a
colheita foi realizada no estadio R9;
O retardamento da colheita em 30

dias apos o estadio R9 reduziu a germinacao e emergencia de plantulas.

Referéncias bibliograficas
BRACCINI, A.L; REIS, M.S; SEDIYAMA, C.S;
SEDIYAMA, T. Avaliacao da qualidade fisiologica e
sanitaria da semente de genotipos de soja (Glycine
max (L.) Merrill) com diferentes graus de
impermeabilidade do tegumento. Revista Brasileira
de Sementes, v.16, p.195-200, 1994.
BRASIL. Ministério da Agricultura e da Reforma

centagem de germinacao e emergencia de plantulas
nos tratamentos com aplicacoes de fungicidas,

Agraria. Regras para analise de sementes. Brasilia:
SNDA/DNDV/CLAV, 1992, 365p.

exceto no tratamento com uma aplicacao em R5,
nao diferindo significativa da testemunha sem aplicacao.
Comparando as épocas de colheita dentro das
aplicaooes de fungicidas (Tabela 1), observa-se tendéncia de decréscimo na porcentagem de germinaoao das sementes, independentemente do ntimero
de aplicaooes de fungicidas.

DELOUCHE, J.C. Environmental effects on seed
development and seed quality. HortScience, v.15,
p.3-18, 198OEMBRAPA (2004).

Sementes com menor porcentagem de germinaoao e emergencia de plantulas foram obtidas quan-

do a colheita foi realizada 30 dias apos o estadio R9,
em todos os tratamentos. Peluzio et al (2003), avaliando o efeito do retardamento de colheita sobre a
qualidade fisiologica de sementes de cultivares de

OLIVEIRA, A.M.A. Efeito da aplicacao foliar de
fungicida sobre caracteristicas agronomicas, quali-

dade fisiologica e sanidade de sementes de soja
[Glycine max (L.) Merrill]. Vicosa, UFV, 2002. 103p.
Dissertacao (mestrado).
PELUZIO, J.M; BARROS, H.B; SILVA, R.R; SANTOS, M.M; SANTOS, G.R; DIAS, W.C. Qualidade
fisiologica de sementes de soja em diferentes épocas de colheita no sul do Estado do Tocantins. Revista Ceres, Vicosa, v.50, n.289, p.347-355, 2003.
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H06. Efeito do controle quimico da ferrugem as|atica e
da época de colheita na qualidade fisiolégica de
sementes de soja - cultivar Conquista
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, T.2"‘; TANCREDI, F.D."“; FINOTO, E.L."“; MATSUO, E.3. ‘Dout0rando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, CEP 36571-O00, Vieosa, MG, barroshb@yahoo.com.br; 2Professor Titular
do DFT/UFV; 3Estudante de Agronomia/UFV; “B0lsista do CNPq.

A ferrugem asiatica, causada pelo fungo
Phakopsora pachyrhizi, tem promovido na cultura
da soja a antecipagao do ciclo através de desfolhas
prematuras. Com a antecipagao do ciclo, ocorre
menor enchimento dos graos, reduzindo a produtividade da lavoura e a qualidade fisiolégica das sementes produzidas (OLIVEIRA, 2002).

Tem-se observado que 0 maximo potencial fisiolégico das sementes de soja é alcangado por ocasiéo da maturidade, coincidindo com 0 maximo
acumulo de matéria seca. Se a colheita for retardada em virtude de intempéries naturais, apés a soja
ter atingido o estadio R8, ocorre redugzao gradativa
na germinaeéo, vigor e aumento de sementes
infectadas por fungos. Essa redugao é determinada

por fatores genéticos e ﬁsiolégicos além das condieées ambientais as quais as sementes estao expostas (DELOUCHE, 1980).

O objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito do
numero de ap|icag:6es de fungicidas na parte aérea e
diferentes épocas de colheita na qualidade fisio|égica das sementes de soja.
A pesquisa foi conduzida em duas etapas. A
primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/O4, em Vigosa-MG, no Campo
Experimental da Agronomia, pertencente a Univer-

sidade Federal de Vieosa, situada a 650 m de altitude e 20°45'20" de latitude Sul. A cultivar utilizada
foi a MG/BR 46 Conquista, instalada em esquema

de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas as aplicac;6es dos fungicidas e nas subparcelas as épocas
de colheita no delineamento em blocos casualizados
com quatro repeti<;6es. As parcelas foram constituidas por quatro tratamentos com aplicac;6es foliares
de fungicidas: testemunha sem aplicagéo, uma aplicagzéo em R5, duas aplica<;6es (R4 e R6) e trés aplica<;6es (R4, R5 e R6) e as subparcelas por trés épocas
de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30 dias). Foi utilizada a mistura de fungicidas pyraclostrobin +
epoxiconazole, aplicados com pulverizador costal
manual provido de bico "tipo cone" regulado para
volume de calda de 300 L ha".
A segunda etapa do trabalho foi conduzida em
laboratério e casa de vegetaeao, com a realizagao
do teste de germinagao, emergencia em leito de areia
e indice de velocidade de emergéncia. O teste de

germinagéo foi realizado de acordo com critérios
estabelecidos pelas Regras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992), utilizando-se 200 sementes
provenientes de cada unidade experimental dos ensaios de campo, divididas em quatro sub-amostras
de 50 sementes. A emergencia em leito de areia foi
realizada em casa de vegetagao, utilizando-se bandejas com areia previamente Iavada e esterilizada
com brometo de metila. Em cada bandeja foram
semeadas 240 sementes (seis sulcos) provenientes
de cada unidade experimental dos ensaios de campo. Os resultados foram expressos em porcentagem
de plantulas normais, seguindo os critérios estabelecidos pelas Regras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992). O indice de velocidade de emergencia
foi determinado através da contagem diaria do nu-

mero de plantulas emergidas (no teste de emergencia em leito de areia), de cada parcela, até que se
tornasse constante, utilizando a férmula, proposta
por MAGUIRE (1962):

1vE:ﬁ+L2+.....+ﬁ
D1 D2
D11
Foram feitas analises de variancia e no caso de
intera<;6es significativas, procedeu-se aos desdobra-

mentos e as compara<;6es entre médias foram feitas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, para
aplicac;6es dentro da época de colheita e época de
colheita dentro de aplica<;6es.
Verificou-se interagao significativa entre as aplica<;6es de fungicidas e as épocas de colheita para
as caracteristicas avaliadas, indicando que os efeitos das aplicag:6es de fungicidas e épocas de colheita nao explicam todas as varia<;6es encontradas,
assim foram realizados os desdobramentos.
Maior porcentagem de germinagao e indice de
velocidade de emergencia ocorreram quando a colheita foi realizada no estadio R9 e R9 + 15 dias, nos
tratamentos com trés ap|ica<;6es dos fungicidas, em
relagao aos tratamentos com uma e duas aplica<;6es
(Tabela 1).
Comparando as épocas de colheita dentro das
aplicagzées de fungicidas, observa-se tendéncia de
decréscimo na porcentagem de germinagéo das sementes, emergéncia e velocidade de emergencia,
independentemente do numero de aplicac;6es de
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TABELA 1. Médias da porcentagem de germinacéio de se-

mentes da cultivar de soja (Conquista) pelo
teste de germinacao, emergéncia em leito de
areia e indice de velocidade de emergéncia
(IVE) em funcﬁo do numero de aplicacoes dos
fungicidas pyraclostrobin + epoxiconazole e da
época de colheita
Colheita

............................. ..
R9
70,75 Aab
R9 +15 38,62 Bab
R9 +30 17,12 Cb
Re

52,38 Aa

Rs +15

32,56 Ba

R9 +30

10,21 Cc

R5

10,84 Ac
7,20 Bb
3,47 Cb

R4, R5 e Rs

% germinacéo..............................
61,62 Abc 59,37 Ac 72,62 Aa
37,37 Bab 33,75 Bb 46,62 Ba
34,75 Ba 33,75 Ba 36,00 Ca
% emergencia ............................ ..
57,71 Aa 56,46 Aa 65,00 Aa
21,46 Bb
31,87 Ba
38,75 Ba
19,12 Bab 15,14 Cbc 21,87 Ca

. . . . . . . . . . . . . . - - ¢ . - - . . . - . . . . . . . . .-

Rs
Rs +15
R9 + 30

R4 e Rs

foram obtidas quando realizou-se trés aplicac;6es dos fungicidas pyraclostrobin +

Aplicacﬁes

Test. *

a ocorréncia de precipitacoes no periodo
reprodutivo aumenta nitidamente a atividade fisiologica das sementes e as predisp6e a0 ataque de patogenos, resultando
na redtlcao da germinacéo e do vigor.
Maiores porcentagens de germinacao

....lVE ................................... ..
13,09 Abc 14,55 Aab 17,55 Aa
4,39 Bbc
3,19 Cc 13,01 Ba
7,28 Ba
9,51 Ba
6,94 Cab

epoxiconazole;
A porcentagem de emergéncia de
plantulas nao foi influenciada pela aplica-

cao de fungicidas quando a colheita foi
realizada no estadio R9;

O retardamento da colheita em 30
dias apos 0 estadio R9 reduziu a porcentagem de germinacao, emergencia e velocidade emergencia das plantulas.

Referéncias bibliograficas
BRASIL. Ministério da Agricultura e da
Reforma Agraria. Regras para analise de
sementes. Brasilia: SNDA/DNDV/CLAV,

""' " 1992, 365p.

* Na linha, médias seguidas pela mesma Ietra minuscula e, na coluna, pela
mesma Ietra maiuscula nao diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

fungicidas, sendo que, aos 30 dias apos o estadio
R9 as sementes apresentaram menores porcentagens
de germinacao, emergencia em leito de areia e indice de velocidade de emergencia, em todos os tratamentos.

Para a produoao de sementes da cultivar Conquista, a semeadura no inicio do periodo chuvoso (novembro), nao seria recomendada nas condic6es avaliadas neste trabalho, visto que a porcentagem de
germinacao das sementes desta cultivar nao ultra-

COSTA, A.V; SEDIYAMA, T; SILVA, R.F;
SEDIYAMA, C.S; FONTES, L.A.N; GOMES, J.L.L; ROLIM, R.B; MONTEIRO,
P.M.F.O. Alguns fatores que afetam a qualidade fisiologica da semente de soja. Goiania, EMGOPA,
1987. 48p. (Documentos, 2)
DELOUCHE, J.C. Environmental effects on seed

development and seed quality. HortScience, v.15,
p.3-18, 1980.
MAGUIRE, J.D. Speed of germination-aid in selection
and evaluation for seedling emergence and vigor.
Crop Science, Madison, v.2, n.1, p.176-177, 1962.

passou 75%, mesmo quando a colheita foi realizada

OLIVEIRA, A.M.A. Efeito da aplicacéo foliar de

no estadio R9 associada a aplicac6es de fungicidas.
Esse comportamento pode ter ocorrido em virtude da

fungicida sobre caracteristicas agronomicas, qualidade fisiologica e sanidade de sementes de soja
[Glycine max (L.) Merrill]. Vicosa, UFV, 2002. 103p.
Dissertacéo (mestrado).

consideravel freqiiéncia de chuvas no periodo
reprodutivo da cultura. Segundo COSTA et al. (1987),
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HO7. Efeito do controle quimico de doencas de final de ciclo e
da época de colheita na qualidade fisiologica de
sementes de soja - cultivar Vencedora
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, T.2"‘; TANCREDI, F.D."“; FINOTO, E.L."“; MATSUO, E9. ‘Doutorando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, CEP 36571-000, Vicosa, MG, barroshb@yahoo.com.br; 2Professor Titular
do DFT/UFV; 3Estudante de Agronomia/UFV; “Bolslsta do CNPq.

Em condiooes favoraveis, as doencas foliares
de final de ciclo, causadas por Septoria glycines
(mancha parda) e Cercospora kikuchii (crestamento
foliar de cercospora), podem causar reduc6es de
rendimento de mais de 20%. Ambas ocorrem no
mesmo estadio da cultura e, devido as dificuldades
para avalia-Ias individualmente, sao consideradas
como o "complexo de doencas de final de ciclo” —
DFC. Quando as condic6es climaticas apresentaremse favoraveis a ocorréncia de DFC, isto é, chuvas
frequentes e temperaturas variando entre 22 e 30°C,
a aplicacao de fungicidas é a medida de controle
mais eficiente, devendo a aplicacao ser efetuada
entre os estadios R5’, a RM (EMBRAPA, 2004).

E reconhecido que o maximo potencial fisiologico das sementes de soja é alcancado por ocasiao da
maturidade, coincidindo com o maximo acumulo de
matéria seca (POPINIGIS, 1985). Com a impossibilidade da colheita, em virtude de intempéries naturais, apos a soja ter atingido 0 estadio R8, ocorre
reduoao gradativa na germinacéo, vigor e aumento

de sementes infectadas por fungos, em virtude destas permanecerem armazenadas em campo, enquanto a colheita nao se processa. Essa reducao é deter-

minada por fatores genéticos, além das condicoes
ambientais as quais as sementes estao expostas
(DELOUCHE, 1980).
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito do
numero de aplicacées de fungicida na parte aérea e

diferentes épocas de colheita na qualidade fisiologica das sementes de soja.

O trabalho foi conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzi-

dos na safra de 2003/O4, em Vicosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Uni-

versidade Federal de Vicosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45’20" de latitude Sul. A cultivar utilizada foi a BRS/MG 68 Vencedora, instalada em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas as aplioacées dos fungicidas e nas subparcelas
as épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repetic6es. As parcelas

foram constituidas por quatro tratamentos com aplicac6es foliares de fungicida: testemunha sem aplicacao, uma aplicacao em R5, duas aplicacﬁes (R4 e
R6) e tres aplicaoées (R4, R5 e R6) e as subparcelas

por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30

dias). Foi utilizado o fungicida carbendazin aplicado
com pulverizador costal manual provido de bico “tipo

cone” regulado para volume de calda de 300 L ha“.
A segunda etapa do trabalho foi conduzida em
Iaboratorio e casa de vegetacao, com a realizacao
do teste de germinacao, emergéncia em leito de areia
e indice de velocidade de emergencia. O teste de
germinacao foi realizado de acordo com critérios estabelecidos pelas Regras para Analise de Sementes

(BRASIL, 1992), utilizando-se 200 sementes provenientes de cada unidade experimental dos ensaios
de campo, divididas em quatro sub-amostras de 50
sementes. A emergéncia em leito de areia foi realizada em casa de vegetacao, utilizando-se bandejas
com areia previamente Iavada e esterilizada com

brometo de metila. Em cada bandeja foram semeadas
240 sementes (seis sulcos) provenientes de cada
unidade experimental dos ensaios de campo. Os resultados foram expressos em porcentagem de plantulas normais, seguindo os critérios estabelecidos pe-

las Regras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992).
O indice de velocidade de emergencia foi determina-

do através da contagem diaria do numero de plantulas
emergidas (no teste de emergencia em leito de areia),
de cada parcela, até que se tornasse constante, utilizando a formula, proposta por MAGUIRE (1962):
IVE

N1

N2

N11

D1

D2

Dn

=—+—+.....+-—

Foram feitas analises de variancia e no caso de

interacoes significativas, procedeu-se aos desdobramentos e as comparacées entre médias foram feitas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, para
aplicacées dentro da época de colheita e época de
colheita dentro de aplicacﬁes.
A porcentagem de germinacéo das sementes,
emergencia de plantulas e indice de velocidade de
emergencia foram influenciados pelo numero de aplicac6es de fungicida, época de colheita e pela
interacéo numero de aplicac6es x épocas de colhei-

ta. O estudo do desdobramento da interacao encontra-se na Tabela 1.
Comparando os tratamentos submetidos a aplicac6es do fungicida carbendazin, dentro de cada
época de colheita, nao se constatou diferencas sig-
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TABELA 1. Médias da porcentagem de germinagao de sementes da cultivar de soja Vencedora pelo teste de germinacao, emergéncia em leito de areia
e indice de velocidade de emergéncia (IVE) em
funcao do numero de aplicacﬁes do fungicida
carbendazin e da época de colheita
_
C O lh elta

--

-

______ Test. *

Aplicacﬁes
- —" --——

R5

R4 e R6

'
'

'

'

R4, R5 e Rs

.

............................. .. % germinacao.................
.
R9
94,75 Aa
92,75 Aa 93,87 Aa
95,62 Aa
R9 + 15 92,75 Aa
87,75 Ab 88,50 Aab 84,50 Bb
R9 + 30 38,00 Bb
74,25 Ba 74,00 Ba
68,50 Ca

............................. .. % emergencia.................
_
R9
88,54 Aa 85,21 Aa 94,58 Aa
95,21 Aa
R9 + 15 91,45 Aa 87,22 Aa 81,95 Ba
82,72 Ba
R9 + 30 38,01 Bb 70,21 Ba 69,78 Ca
58,25 Ca
..................................... ..lVE
R9
20,9 Aab
19,4 Bb
Re + 15 23,7 Aa
23,7 Aa
R9 + 30 16,0 Ba
17,2 Ba

_
21,6 Aab
18,4 Ab
20,3 Aa

24,7 Aa
20,1 Bab
19,7 Ba

* Na linha, medias seguidas pela mesma Ietra minuscula e, na coluna, pela
mesma Ietra maiuscula nao diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

rado, no Estado do Tocantins, verificaram
que independentemente da cultivar, a permanéncia das sementes no campo 15 dias
apos o estadio fenologico R8 é suficiente para
a reducao da porcentagem de germinacao abaixo do exigido para comercializacéo
(75%). Por outro lado, BRACCINI et al.
(1994), trabalhando com genotipos com

diferentes graus de impermeabilidade do
tegumento a agua, em Vicosa, Minas Gerais, concluiram que as sementes de soja
poderiam permanecer no campo até 30
dias apos o estadio R8, sem perdas acentuadas de sua qualidade fisiologica.
A germinaoao e a emergencia de

plantulas, de sementes colhidas no estadio R9, nao foram influenciadas pelas aplicacﬁes do fungicida;
Sementes com menor porcentagem de
germinacéo, emergencia e vigor foram obtidas quando a colheita foi realizada 30 dias
apos o estadio R9, em todos os tratamentos.
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H08. Efeito do controle quimico de doencas de final de ciclo e
da época de colheita na qualidade fisiologica de
sementes de soja - cultivar Conquista
BARROS, H.B."“; SEDIYAMA, TF4; TANCREDI, F.D."“; FINOTO, E.L."“; MATSUO, E.3. ‘Doutorando do
Depto. de Fitotecnia da UFV, CEP 36571-000, Vicosa, MG, barroshb@yahoo.com.br; 2Professor Titular
do DFT/UFV; 3Estudante de Agronomia/UFV; ‘Bolslsta do CNPq.

Em condicées favoraveis, as doencas foliares
de final de ciclo, causadas por Septoria glycines

dias). Foi utilizado 0 fungicida carbendazin aplicado
com pulverizador costal manual provido de bico ”tipo

(mancha parda) e Cercospora kikuchii (crestamento
foliar de cercospora), podem causar reduc;6es de
rendimento de mais de 20%. Ambas ocorrem no
mesmo estadio da cultura e, devido as dificuldades
para avalla-las individualmente, sao consideradas
como o "oomplexo de doencas de final de ciclo" —

cone" regulado para volume de calda de 300 L ha".
A segunda etapa do trabalho foi conduzida em
Iaboratorio e casa de vegetaoao, com a realizacao do
teste de germinacao, emergencia em leito de areia e

indice de velocidade de emergencia. O teste de ger-

a aplicacao de fungicidas é a medida de controle
mais eficiente, devendo a aplicacao ser efetuada
entre os estadios R544 a R514 (EMBRAPA, 2004).
E reconhecido que o maximo potencial fisiologico das sementes de soja é alcanoado por ocasiao da

minacao foi realizado de acordo com critérios estabelecidos pelas Regras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992), utilizando-se 200 sementes provenientes de cada unidade experimental dos ensaios de campo, divididas em quatro sub-amostras de 50 sementes. A emergencia em leito de areia foi realizada em
casa de vegetacao, utilizando-se bandejas com areia
previamente Iavada e esterilizada com brometo de
metila. Em cada bandeja foram semeadas 240 se-

maturidade, coincidindo com o maximo acumulo de
matéria seca (POPINIGIS, 1985). Com a lmpossibilida-

mentes (seis sulcos) provenientes de cada unidade
experimental dos ensaios de campo. Os resultados

de da colheita, em virtude de intempéries naturais,

foram expressos em porcentagem de plantulas nor-

apos a soja ter atingido o estadio Rs, ocorre reducao

mais, seguindo os critérios estabelecidos pelas Re-

gradativa na germinacéo, vigor e aumento de semen-

gras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992). O
indice de velocidade de emergencia foi determinado
através da contagem diaria do numero de plantulas

DFC. Quando as condic5es climaticas apresentaremse favoraveis a ocorréncia de DFC, isto é, chuvas
freqiientes e temperaturas variando entre 22 e 30°C,

tes infectadas por fungos, em razao destas permanecerem armazenadas em campo, enquanto a colheita nao se processa. Essa reducao é determinada por
fatores genéticos, além das condic6es ambientais as
quais as sementes estao expostas (DELOUCHE, 1980).
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito do
numero de aplicao6es de fungicida na parte aérea e

diferentes épocas de colheita na qualidade fisiologica das sementes de soja.
O trabalho foi conduzido em duas etapas. A primeira constou de experimentos de campo conduzidos na safra de 2003/O4, em Vicosa-MG, no Campo Experimental da Agronomia, pertencente a Universidade Federal de Vioosa, situada a 650 m de
altitude e 20°45'20” de latitude Sul. A cultivar uti-

lizada foi a MG/BR 46 Conquista, instalada em esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas
as aplicao6es dos fungicidas e nas subparcelas as

épocas de colheita no delineamento em blocos
casualizados com quatro repeticées. As parcelas
foram constituidas por quatro tratamentos com aplicac6es foliares de fungicida: testemunha sem aplicacao, uma aplicacao em R5, duas aplica<;6es (R4 e
R 6 ) e trés aplicac6es
(R 4 , R 5 e R 6 ) e as subparcelas
'
por trés épocas de colheita (R9, R9 + 15 e R9 + 30

emergidas (no teste de emergencia em leito de areia),
de cada parcela, até que se tornasse constante, utilizando a formula, proposta por MAGUIRE (1962):

IVE=ﬁ+E+.....+&
D1

D2

Dn

Efetuou-se as analises de variancia e no caso
de interao5es significativas, procedeu-se aos desdobramentos e as oomparacﬁes entre médias foram
feitas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade,
para aplicacﬁes dentro da época de colheita e época
de colheita dentro de aplicac6es.
Verificou-se interacao significativa entre as apli-

cacées de fungicidas e as épocas de colheita para
as caracteristicas avaliadas, indicando que os efeitos das aplicacfaes de fungicidas e épocas de colheita nao explicam todas as variacﬁes encontradas,
assim foram realizados os desdobramentos.
Comparando os tratamentos submetidos a aplica<;6es do fungicida carbendazin, dentro de cada
época de colheita, nao se constatou diferencas significativas entre os tratamentos com aplicao6es do
fungicida e a testemunha sem aplicaoao, para por-
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TABELA 1 . Médias da porcentagem de germinacao de

sementes da cultivar de soja (Conquista)
pelo teste de germinacao, emergéncia em
leito de areia e indice de velocidade de
emergencia (IVE) em funcao do numero de
aplicacﬁes do fungicida carbendazin e da
época de colheita
C0 lheita -"~

_

..-._:‘,‘P."°a95?.S__-.-_

T5-1%‘-*

..

R? . _..R:.?_R@ _ ‘Fa-.!35°R@

+15
+30

%
75,62 Aa
65,25 Bb
11,87 Cc

germinacao ............................ ..
73,00 Aa 74,62 Aa 74,62 Aa
75,00 Aa 77,00 Aa 74,25 Aa
22,37 Bb 34,50 Ba 34,75 Ba

Rs
Re + 15
Rs + 30

%
73,33 Aa
67,71 Ab
13,54 Bb

emergencia ............................ ..
73,54 Aa 75,00 Aa 79,41 Aa
77,50 Aa 74,16 Aab 66,56 Bb
20,83 Bb 32,29 Ba 35,21 Ca

R9
Rs
R9

.................................
R9
Rs + 15
Re + 30

20,8 Aab
23,6 Aa
4,3 Bb

19,4 Aab
23,3 Aa
7,3 Bab

17,9 Ab
21,4 Aa
10,1 Ba

22,7 Aa
24,2 Aa
11,3 Ba

‘ Na linha, medias seguidas pela mesma Ietra minuscula e, na coluna,
pela mesma Ietra maiuscula nao diferem significativamente entre si a
5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

de sementes de cultivares de soja em condio6es de cerrado, no Estado do Tocantins, verificaram que independentemente da cultivar,
a permanéncia das sementes no campo 15
dias apos o estadio fenologico R8 é suficiente

para a reducao da porcentagem de germinacao abaixo do exigido para comercializacao
(75%). Poroutro lado, BRACCINI et al. (1994),
trabalhando com genotipos com diferentes
graus de impermeabilidade do tegumento a
agua, em Vicosa, Minas Gerais, concluiram
que as sementes de soja poderiam permane-

cer no campo até 30 dias apos 0 estadio R8,
sem perdas acentuadas de sua qualidade fisi-

ologica.
A germinaoao e a emergencia de plantulas,
de sementes colhidas no estadio R9, nao foram
influenciadas pelas aplicacées do fungicida;
Sementes com menor porcentagem de
germinacao, emergencia e vigor foram obtidas quando a colheita foi realizada 30 dias
apos 0 estadio R9, em todos os tratamentos.
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H09. Emergéncia das plantulas e componentes da producao de
sementes em resposta a diferentes doses e formas de aplicacao do
bioestimulante Stimulate 10X na cultura da soja
BRACCINI, A. DE L.E."3; MONFERDINI, M.A.2; AVILA, M.R.‘; SCAPIM, C.A.“; BRAMBILLA, D."“; ARAGAO,
R.M."“; BRAMBILLA, T."“. ‘DAG/UEM, Av. Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringa, PR,
albraccini@uol.com.br; 2Stoller do Brasil Ltda.; 3Bolsista do CNPq; “Bolslsta do PIBIC/CNPq-UEM.

No contexto das grandes culturas produtoras
de graos, a soja foi a que mais cresceu em termos
percentuais nos ultimos 32 anos, tanto no Brasil,
quanto em nivel mundial. De 1970 a 2003, o crescimento da producao global foi da ordem de 333%,
ou seja, de 43,7 para 189,2 milh6es de toneladas
(Embrapa Soja, 2004).
A obtencao de altos indices de produtividade
vem se tornando cada vez mais prioritario e dificil, para
aquelas culturas que ja atingiram elevados graus de
conhecimento cientifico e tecnolégico, a exemplo da
soja. Para essas culturas, a introducéo e adocao de
tecnologias refinadas representam uma ferramenta
de grande lmportancia. As aplica<;6es de biorreguladores e de bioestimulantes vem se tornando uma

so
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FIG. 1. Dados de temperatura média e preci-pitacao pluvial, no periodo de conducéo do experimento
(Maringa, PR - 2004/05).

pratica de grande destaque, aprimorando de forma
significativa a producao dessas culturas. Os resultados obtidos até o momento com o uso dessa técnica
tem sido bastante promissores (Vieira e Castro, 2004).

10X, mais a testemunha sem aplicacao. As formas
de aplicacéo do produto, bem como as respectivas
dosagens utilizadas, foram as seguintes: via tratamento de sementes (25, 50 e 75 mLl100 kg de

Segundo Casillas et al. (1986), essas substancias, quando aplicadas em baixas concentracées em
sementes ou na parte aérea das plantas, favorecem
um melhor desempenho dos processos fisiologicos
vitais, influenciando positivamente na producao das
culturas.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar
a emergéncia das plantulas e os componentes da
producao de sementes, em resposta a diferentes
doses e formas de aplicacéo do bioestimulante
STIMULATE 10X na cultura da soja.
O experimento, a campo, foi instalado em solo
classificado como ARGISSOLO VERMELHO Eutroférrico de textura arenosa, no municipio de Maringa,
PR, na safra 2004/05, entre os meses de novembro
e marco, em area cultivada anteriormente com aveia,

sementes), pulverizacao dirigida no sulco de plantio
(50, 100 e 150 mL.ha") e pulverizacao foliar (25, 50
e 75 mL.ha“). O STIMULATE 10X é um bioestimulante
liquido, da Stoller do Brasil Ltda., composto por trés
biorreguladores vegetais: 0,9 g.L" de cinetina
(citocinlna), 0,5 g.L" de acido giberélico (giberelina)
e 0,5 g.L" de acido 4-indol-3-ilbutirico (auxina).
O delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualizados com quatro repetic6es, sendo
cada parcela experimental constituida por 6 linhas
espacadas em 45cm com 7 m de comprimento e
area de18,9 m2.
De 5 a 21 dias apos a semeadura foram avaliadas a velocidade de emergencia (calculos da veloci-

no sistema de semeadura direta. As caracteristicas
quimicas da camada 0 - 20 cm foram as seguites:
pH (CaCl2 0,01 mol.L") = 5,2; C = 11 g.dm'3; P
(Mehlich-1) = 6 mg.dm'3; K, Ca, Mg, CTC = 1,5; 2,1;
1,2 e 8,0 cmolc.dm'°, respectivamente e V = 60,4%.

Os dados locais de precipitacao pluvial e temperatura média do ar, referentes ao periodo de dura-

cao do experimento em campo, foram coletados diariamente e apresentados em decéndios (Figura 1).
Os tratamentos foram constituidos por trés formas de aplicacéo e trés doses do produto STIMULATE

dade e do indice de velocidade de emergencia) e a
porcentagem de emergencia das plantulas. Por ocasiao da maturacao, foram efetuadas as seguintes
determina<;6es: numero de vagens e de sementes
por planta, estande final, produtividade e massa de
mil sementes.
Os dados foram submetidos a analise de variancia
e as médias comparadas por meio do método de
agrupamento de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.
Os resultados da porcentagem total de emergéncia, velocidade de emergencia e indice de velocidade de emergencia da soja, estao apresentados na
Tabela 1. Observa-se que os maiores valores de
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emergencia das plantulas foram obtidos nos
tratamentos com STIMULATE 10X aplicado

TABELA 1 . Médias

da porcentagem final de emergéncia, velocidade de emergéncia (VE) e
indice de velocidade de emergéncia (IVE)
das plantulas no campo, em resposta a diferentes doses e formas de aplicacao do
STIMULATE 10X na soja.

via sementes, nas concentracées de 25 e 50
mLl100 kg de sementes, nao havendo diferenca significativa entre os referidos tratamentos. Nao houve diferenca significativa entre

os tratamentos no calculo da velocidade de
emergencia (VE).

Caracteristicas avaliadasz
Ema,-géncia
\/E
|\/E

1

Tratamento /Dose

Os componentes de producao da soja, em
resposta aos tratamentos com o STIMULATE
10X, estao apresentados na Tabela 2. A produtividade de sementes foi o parametro avaliado que apresentou maior influencia das doses e formas de aplicaoao do produto. Em re-

. Testemunha
TS (25 mLl100 kg)
. TS (50 mLl100 kg)
TS (75 mLl100 kg)

lacao a ele, observa-se que, com excecao do

.

(%)

tratamento 7 (STIMULATE 10X aplicado no
sulco de plantio, na dose de 150 mL.ha") to-

45B
68A
66A
54B
17C
19C
16C
54B
58A
48B

SP (50 mL.ha")
SP (100 mL.ha")
SP (150 mL.ha‘1)

.

o \|p>o1_4>o>.r\>- FL (25 mL.ha")

dos os demais tratamentos promoveram au-

9. FL (50 mL.ha")

mento no rendimento. Na avaliacao da massa
de mil sementes, apenas os tratamentos 7 e 8
nao apresentaram diferenca significativa em
relacao a testemunha. Os demais tratamentos
apresentaram massa de mil sementes significativamente superior aquela obtida pela tes-

10. FL (75 mL.ha")

Média 77
C:V_.(%) 4

7

i

45

(dias)
7,91
7,82
7,65
7,87
8,28
8,19
7,95
7,62
7,58
7,62

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

$777805

____ _ 6,02

(dias)
8,42
11,81
11,67
9,93
4,99
5,29
5,17
9,53
9,82
9,10

A
A
A
A
B
B
B
A
A
A

"78,5% H
22,36

‘ TS = tratamento de sementes; SP = sulco de plantio; FL = pulverizacao
foliar (entre os estadios V5 e V6).
2 Médias seguidas de mesma Ietra em cada coluna nao diferem entre si
pelo critério de agrupamento de Scott-Knott, em nivel de 5% de probabilidade.

temunha nao tratada.

Os resultados obtidos permitiram concluir
que: a) STIMULATE 10X, aplicado através de
tratamento de sementes, nas doses de 25 e 50 mLl
100 kg de sementes favoreceu a emergencia das

plantulas; b) apesar de nao ter provocado aumento
no numero de vagens por planta, STIMULATE 10X
proporcionou incremento na massa de semen-

TABELA 2. Médias da produtividade e da massa de
mil sementes, em resposta a diferentes

doses

e

formas

de

aplicacao

do

STIMULATE 10X na soja.

44 Caracteristicas avaliadasz
1

Tfatamenm /D059

Testemunha
TS (25 mL/100 kg)
TS (50 mL/100 kg)
TS (75 mLl100 kg)
SP (50 mL.ha")
SP (100 mL.ha")
SP (150 mL.ha'1)
FL (25 mL.ha")
9 FL (50 mL.ha")
10. FL (75 mL.ha'1)

Média 7
C.4V.(%l_4

7 7777:7777’

77

Massa de mil

(kg ha")

sementes (9)

1.649,25 D
2.445,75 B
2.377,50 B
2.304,25 B
1.968,5O C
1.941,75 C
1.408,25 D
2.297,00 B
2.514,5O B
3.174,75 A

7 2.2os,15
4

7

Produtividade

13,57

101,50
113,73
110,54
118,54
109,20
111,25
100,30
99,98
112,77
122,01

7-

B
A
A
A
A
A
B
B
A
A

109,98
44
7,414

' TS = tratamento de sementes; SP = sulco de plantio; FL = pulverizacao
foliar (entre os estadios V5 e V6).
2 Médias seguidas de mesma Ietra em cada coluna nao diferem entre
si pelo critério de agrupamento de Scott-Knott, em nivel de 5% de
probabilidade.

tes, 0 que resultou em aumento de produtividade da cultura, em todas as doses e formas de
aplicacao testadas, exceto na dose de 150 mL.ha‘
1, aplicada no sulco de plantio; c) STIMULATE
10X mostrou nao ser fitotoxico a cultura da soja,
quando aplicado através do tratamento de sementes ou pulverizacao foliar, em todas as doses testadas.
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H10. lnfluéncia do tamanho da semente na produtividade da
cultura da soja
KRZYZANOWSKI, F.C.‘; FRANCA NETO, J. DE B.‘; COSTA, N.P. DA‘; HENNING, A.A.‘; VIEIRA, B.G.T.L.‘.
‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, fck@cnpso.embrapa.br

A produtividade da soja esta relacionada a uma
série de parametros culturais e ambientais. Desses

TABELA 1. Tratamentos de combinacao de cultivares e tamanho de sementes.

parametros, o estabelecimento rapido e uniforme do

estande é bésico, requerendo, portanto, a obtencao
de plantulas vigorosas no campo. Das variaveis que

Cultivares

afetam 0 estabelecimento do estande, o tamanho
da semente é uma caracteristica facilmente trabalhada e de importancia economica (Clark et al., 1968
citado por Burris et al. 1973). Plantulas oriundas de

BRS-133
BRS-134
BRS-212
Embrapa 48

sementes grandes exibiram, em Iaboratorio, maiores areas foliares cotiledonar e unifoliada do que as
plantulas oriundas de sementes pequenas (Burris et
al., 1973). Diferencas de produtividade de 35,33,

46,00 e 55,00 glmz em soja foram obtidas entre
parcelas oriundas de sementes pequenas, médias e
grandes respectivamente (Gontia & Awasthi, 1999).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar

0 efeito de quatro tamanhos da semente de soja
sobre a produtividade da cultura.
O experimento foi executado no municipio de
Londrina, PR, paralelo 24°S, na safra 2004/05, entre os meses de novembro e marco.
Sementes das cultivares precoces, BRS 212 e
Embrapa 48, semiprecoces, BRS 133 e BRS 214 e

a de ciclo médio BRS 134 foram semeadas em parcelas compostas por quatro linhas de 5 m de comprimento, espacadas entre si por 0,50 m, tendo
como area util 1 m por 4 m. Padronizou-se a populacao de 10 plantas por metro para todos os trata-

mentos. Quatro tamanhos de semente foram utilizados por cultivar (Tabela 1). O delineamento ex-

perimental foi blocos ao acaso em fatorial com quatro repeticées.
Foram feitas as avaliac6es de estande inicial e
final, altura de plantas na colheita e produtividade.
Os dados de produtividade foram expressos kg/ha a

13% de umidade.
Na Figura 1 sao apresentados os dados climati-

Peneira crivo

Populacao

redondo (mm)

plantas/m

7,0;
7,0;
7,0;
7,0;

6,5;
6,5;
6,5;
6,5;

6,0;
6,0;
6,0;
6,0;

9,92
9,82
10,48
10,06

5,5
5,5
5,5
5,5
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FIG. 1. Dados de precipitac6es e temperaturas do perido

de janeiro a abril de 2005.

Us »csultados da produtividade estao relacionados na Tabela 3.
Observou-se uma relacao direta entre 0 tamanho da semente e a produtividade da soja, com excecao da cultivar BRS-134, onde as parcelas

cos do periodo compreendido entre a floracao e colheita.

semeadas com sementes de menor tamanho (5,5

Observou-se um periodo de seca acentuado nos

mm) produziram mais. Uma relacao direta entre ta-

meses de fevereiro e marco, que coincidiu com as
fases R5 e R6 (enchimento de grao).

Nos resultados apresentados na Tabela 2, ob-

manho de semente e produtividade da soja, onde
sementes maiores resultam em lavouras com maior
produtividade foi também foi observada recentemen-

serva-se uma tendéncia constante entre as cultiva-

te por Gontia & Awasthi (1999).

res, onde as sementes maiores resultaram em plan-

Nesses resultados é interessante relacionar com
as condic6es climaticas do ano agricola 2004/2005,
onde ocorreu seca no periodo de enchimento de

tas mais altas do que as originadas de sementes

menores.
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TABELA 2. Altura média de plantas de quatro cultivares
de soja, originadas de parcelas semeadas

tados consistentes entre tamanho de semente e a produtividade da soja (Krzyzanowski

com sementes classificadas em quatro ta-

et al, 2004). Portanto, os indicativos de pro-

manhos distintos em peneiras de furo redondo.

dutividade permitem concluir que, potencialmente, ha um efeito benéfico do tamanho
da semente na produtividade da soja, ou seja
quanto maior melhor, em anos com deficiéncia hidrica no periodo de enchimento de
gréos.

Tamanh<>_ _ .

._

_°.".!"v=1'?§

I

.

. ".*.‘“_‘) ._5.R$'133 .BR$?134..B'3$.i2.12 E'“b'a.Pa fl?
7,0
6,5
6,0
5.5

............ .. Altura de plantas (cm)
57,8
70,4
63,7
54,3
66,0
63,4
64,7
65,0
51,7
61,5
52,1
68,1

67,4
66,8
62,4

58,8

TABELA 3. Produtivldades obtidas em quatro cultivares
de soja, semeadas com sementes classificadas em quatro tamanhos distlntos.
Tamanho
(mm)

7,0
6,5
6,0
_ .551-

Cultivares
BRS-133_ BRS-134

BRS-2412 Ernbrapil

.............. ..Produtividade kg/ha..................
2862
2681
2216
2682
2162
2521
1981
2180
2239
2112
1980
2446
__
2108_
254.? D.
_ 2_2,7_3_..,
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H1 1. Avaliacao do programa nacional de reducao dos desperdicios
durante a colheita da soja no Brasil
COSTA, N.P. DA‘; MESQUITA, C. DE M.'; MAURINA, A.C.2; PORTUGAL, F.F.‘; FRANCA NETO, J. DE B.‘;
KRYZANOWSKI, F.C.‘; HENNING, A.A.‘. ‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR,

nilton@cnpso.embrapa.br); 2Emater, PR.

No contexto do "Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade”, o governo federal definiu
como uma das suas prioridades o desenvolvimento
sistematico de ac6es voltadas de combate ao desperdicio. O desperdicio economico configura um traco
maior da cultura do subdesenvolvimento. Estima-se
que no Brasil ha setores que chegam a perder 80%
do que produzem. Diagnostico elaborado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, detectou que as perdas anuais das culturas do arroz, feijao, milho, soja, trigo e os hortigranjeiros decorren-

cao das perdas, caso necessario realizavam-se novos ajustes, e colhia-se nova faixa da mesma lavoura. Os resultados referentes as safras 2003/2004 e
2004/2005, indicaram que ajustes inadequados do
sistema de recolhimento, velocidade excessiva de
colheita, manutencao precaria da maquina, lavouras
com excesso de plantas daninhas e grau de umidade da sementelgrao muito baixo, foram os fatores
responsaveis pelos indices elevados de perdas na

colheita da soja. Estas variaveis de 1,2 sacalha no
Parana e 2,4 sacos/ha em Minas Gerais (Tabela 1).
Levando em conta a area cultivada de soja na safra
2004/2005 de (22,2 milh6es de hectares) e consi-

tes das diversas etapas dos processos produtivos e
de comercializacao chegam ao montante de US$ 2,34
bilh5es. Considerando-se que o PIB agricola alcanca

derando uma perda na colheita de 2,0 sacas/ha,

um valor aproxlmado de US$ 30 bilh6es, pode-se estimar o significado das perdas verificadas. Mas nao

estlma-se que o Brasil, perdeu, aproximadamente,
44,4 milh6es de sacas de soja de soja o que

apenas os aspectos economicos diretamente relacionados a producao sao importantes. E necessario
considerar que ao falar das perdas de alimentos também esta se dizendo que a oferta dos mesmos é
afetada na proporcao dos desperdicios, com impac-

corresponde a 1,3 bilh6es de reais (Tabela 2).
Para reducao das perdas na colheita, a Embrapa
Soja e Emater-PR tem realizado nos ultimos anos
uma série de ac6es, como, o emprego correto do
método do copo medidor, demonstrando a sua sim-

tos sobre seus precos e, diretamente, sobre a renda

plicidade de uso, rapidez, precisao e eficiéncia na

do consumidor. Levando-se em conta que o Brasil tem
um enorme contingente de populacao que destina a

estimativa e controle de perdas; capacitacao através de treinamentos de profissionais multiplicadores
(assisténcia técnica, extensao rural e das revendas

maior parte de sua renda para a compra de alimentos, pode-se concluir sobre 0 efeito perverso que o
desperdicio representa. A soja nao foge a essa regra.
Os objetivos do trabalho foram determinar os
desperdicios que ocorrem na colheita mecanica da

soja e promover treinamentos de operadores para 0
aprimoramento de uma colheita eficiente como o
minimo de perdas.
Nas safras 2003/2004 e 2004/2005 foram re-

alizados seis cursos para aproximadamente 100 técnicos e produtores de soja de diferentes regi6es do
Brasil. Os cursos foram organizados pela Embrapa

Soja e EmaterlPR, constando de palestras, com auxilios visuais e outros recursos didaticos. Na atividade pratica de campo, foram destacados 0 modo correto de operar a colhedora e como realizar as

regulagens e ajustes necessarios na plataforma de
corte e nos mecanismos internos. Ainda na parte
pratica, foram avaliadas as perdas, utilizando o copo
medidor e comparado os seus percentuais antes e
apos as ajustagens da colhedora. Para aferir as perdas, era colhida uma faixa da lavoura de soja, com
a regulagem adotada pelo operador. Apos a avalia-

de colhedoras), os quais, por sua vez, tém difundido
aos agricultores e operadores de colhedoras, as técnicas de avaliacao para a reducao dessas perdas.

Além disso, também tem ocorrido uma ampla divulgacao do programa através da imprensa falada e
escrita.
TABELA 1. Estimativas de perdas na colheita da
soja entre 0 Estado do Parana e em
diferentes regiﬁes brasileiras, na safra
2004/2005. Londrina, PR, 2005
_Estado_

Perdas (sclha)

Mato Grosso

2,3 sclha

Mato Grosso do Sul

2,3 sclha

Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Goias

1,5 sclha
2,1 sclha
2,4 sclha

Parana

2,4 sclha
1,1 sclha

Média de perdas na colheita da soja no Brasil: 2,0 sclha
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TABELA 2. Comparacﬁes das estimativas médias de perdas na colheita da soja na safra 2004/05, no
Estado do Parana e no Brasil, com e sem adocao das tecnologias recomendas para reducao dos a reducao dos desperdicios. Londrina, PR, 2005
Perdas no Brasil Perdas no Parana
sla tecnologia* _ sla tecn0logia*

_
Preco da soja (R$lsc)
Preco da soja (R$lt)
Area cultivada (ha)
Producao prevista (t)

Perda na colheitalsclhal
Total
Total
Valor
Valor

de sacas
de toneladas
(R$)
(US$)

30,00
500,10
22.200.000
60.000.000
2,0
44.400.000
2.664.000
1.332.266.40O
475.809.428

Perdas no Brasil
cla_ tecnologia*

30,00
30,00
500,10
500,10
4.050.000
22.200.000
12.150.000
60.000.000
1,1
0,75
4.455.000
16.650.000
267.300
999.000
133.676.730
499.599.900
47.741.689
178.428.535

Ganhos no Brasil
cl a tecnologia*
—
—
—
—
27.750.000
1.665.000
832.666.500
29 7 . 3 80.893

* Tecnologia da Embrapa: copo medidor de perda na colheita de soja
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H12. Produtividade, qualidade fisiologica e teores de potassio
em sementes de soja produzidas nos cerrados de Roraima,
com manejo de potassio
SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, D.; GIANLUPPI, V.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133, CEP 69301-970,

Boa Vista, RR.

inferiores a 200 g.kg“, CTC baixa e originalmente
pobres em potassio. A elevacao do K trocavel nesses solos esta associada a adubacao corretiva em
quantidades superiores a expectativa de exportacao
pela soja e, normalmente, associada a recomendaoao de parcelamento (Vilela et al., 2002; Zancanaro,

semeadura foram tratadas com quatro doses de
inoculante Biagro 10. O espacamento utilizado entre fileiras foi de 0,45 m. Avaliou-se a qualidade
fisiologica das sementes produzidas logo apos a colheita e o teor de potassio apos oito meses de
armazenamento em Iaboratorio. A metodologia utilizada para as avaliacées de qualidade das sementes
seguiu as regras para analise de sementes (Brasil,
1992) e para os teores de potassio obtidos segundo
Tedesco et al. (1995).
As melhores produtividades (kg.ha“) foram obtidas com uma (2.956) ou duas (2.997) coberturas
associadas a 120 kg.ha" de potassio no plantio (Tabela 1, Figura 1), analisados os dados pelo SANEST
(Zonta & Machado, 1984).
A melhor qualidade foi obtida nas sementes pro-

2004). Como o potassio apresenta elevada mobilidade no solo e suas perdas estao freqtientemente
associadas ao processo de lixiviacao, torna-se discutivel a eficiéncia da adubacao corretiva para o

duzidas com uma cobertura unica, com 120 kg.ha"
de Cloreto de potassio, aplicada aos 30 dias de
emergencia (79%, G) sendo 24% superior das sem
aplicacao de coberturas com potassio (Tabela 2).

A cultura da soja nao tem apresentado respostas elevadas a adubacao potassica nas areas tradicionais de cultivo. Uma das justificativas refere-se a
elevada capacidade de extracao do nutriente do solo
pelas plantas, nao so pelo desenvolvimento do sistema radicular, mas pelo aproveitamento de formas
de K nao trocaveis no solo (Rosolem et. al., 1988).
No entanto, a expansao da soja nos cerrados

tem incorporado ao processo produtivo areas de solos
de textura média a arenosa, com teores de argila

aumento da disponibilidade desse nutriente nesses Ouanto aos valores médios de vigor a semelhanca
solos.
entre os tratamentos foi muito evidente.
O trabalho objetivou avaliar efeitos de doses e
Ouanto aos resultados médios de potassio obtimanejo de potassio, na qualidade de sementes de dos nas sementes de soja, os maiores valores foram
soja (BRS Sambaiba). O experimento foi instalado obtidos com a utilizacao de 120 kg de K no plantio,
em 25 de maio de 2004, na Fazenda Novidade, Alto acrescido por duas coberturas de 60 kg aplicados
Alegre - RR. Em solo de primeiro cultivo corrigido em cobertura (Tabela 3), aos 30 e 50 dias apos a
com 2500 kg.ha" de calcario (34% de Ca, 6% de emergéncia.
Mg e PRNT 85%), mais 500 kg.ha"‘ de fosfato
natural reativo, contendo 7% de FTE, 6,75%
TABELA 1. Resultados médios de produtividade de
de magnesita, 7,1% de enxofre, 27% de calcio
soja BRS Sambaiba em funcao dos mae 31 % de P205 (7% H20 e 24% acido citrico)
nejos aplicados e as doses de potassio
foi instalado 0 experimento organizado da seutilizadas.
guinte forma: seis faixas onde foram aplicadas
zero; 30; 60; 90; 120; 150 kg.ha" de K20 (KCl)
K20
Média
no plantio. Transversais a essas foram tracadas
kg.ha"
Plantio Slcob
1 cob
2 cob
3 cob
mais quatro faixas, a primeira nao recebeu K20 em cobertura, nas demais 120 kg.ha“ em co1.510
2.052
1.563a
0
281
2.407
bertura, sendo que a 2*’ faixa recebeu todo 0
1.906a
2.314
2.153
30
611
2.545
potassio aos 30 dias apos a emergencia, a 3“
2.155a
2.659
2.692
60
655
2.612
faixa 60 kg.ha"‘ aos 30 dias e mais 60 kg.ha“
2.314a
2.936
2.621
90
873
2.825
aos 50 dias e, a 4“ faixa recebeu 40 kg.ha",
2.410
2.997
2.364a
120
1092 2.956
aplicados aos 30 dias, 40 kg.ha"‘ aos 50 dias e
2.154
2.971
2.130a
150
764
2.628
40 kg.ha"‘ aos 70 dias apos a emergencia.
Média
713b 2.662a 2.581a 2.330a
A adubacao de plantio foi de 100 kg.ha"‘
de P205 na linha. As sementes foram tratadas
. Na coluna e linha, Ietras distintas diferem significativamente pelo
com vitavax + thiram, antecipadamente, e na
teste de Tukey a 1% de probabilidade

-
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3500
3000 -

TABELA 2. Resultados médios de vigor e germinacao (%) obtidos nas sementes pro-

duzidas com os manejos de aplicacao
de potassio.
Doses de K

3x40

2x60

1x120

0
30
60
90
120
150
Médias vigor

33
32
19
30
47
65
38

23
42
42
66
48
68
41

30
23
36
38
32
71
38

23
28
32
40
39
83
38

0
30
60
90
120
150
Médias germ

40
43
38
53
59
87
550

57
77
82
81
95
85
76b

58
53
75
70
83
100
73b

62
62
69
77
82
100
79a

0.v.%4

6,33 _

_

* Na linha, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1% de probabilidade.

TABELA 3. Valores médios de potassio encontrados em sementes de soja BRS

Sambaiba com aplicacao de doses de
potassio
Coberturas

__

zero

3140

2x62

1x120_Média

0

13,1e

19,30

30
60
90
120
150

13,1d
15,40
19,3b
19,3b
20,1a

16,2d
18,5b
17,00
17,00
16,2d

20,1b
24,8a
19,30

17,8d
17,8d
19,3b
19,5a
19,5a
18,50

Médias 16,70

17,6C

20,sZ {5,75

C.V.%

19,3a

19,30
19,30

-- -

—-

—

(kiwi|-\> wo

Coberturas
zero

kg deK

—

2500 -

17,0f
17,2e
17,8d
19,6b
20,2a
18,50

—T

-1
1000- —— --—-

T‘

-
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— I
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"

4
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FIG. 1. Representacao dos resultados de produtividade obtidos para soja BRS Sambaiba produzida nos cerrados de Roraima.
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H13. Qualidade de sementes de soja produzidas, tratadas e
armazenadas em Roraima
SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, D.; GIANLUPPI, V.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133, CEP 69301-970,

Boa Vista, RR.

O tratamento convencional de sementes usa

natural, sendo avaliadas posteriormente quanto a

produtos quimicos para proteger as sementes e as
plantulas contra organismos causadores de doencas
e outras pragas.
O recobrimento de sementes consiste na deposicao de uma fina camada e uniforme de um polimero
a superficie da semente. O produto pode ser utilizado conjuntamente com 0 tratamento quimico

qualidade no armazenamento (Brasil, 1992), das
sementes tratadas e das nao tratadas.
Sementes das cultivares BRS luziania, BRS Serena, BRS Boa Vista, BRS Conquista, BRSMG Nova
fronteira, BRS Sambaiba e BRS Celeste, produzidas
no campo experimental Confianca, municipio de
Canta, em 2004, foram tratadas em setembro de

lfungicidasl inseticidas) um material protetor em

2004, com o polimero 2008: red MV Lab seeds (tem
como base o corante Rhodamina), e avaliadas 30

quantidade muito precisa e com impacto minimo
sobre 0 ambiente. E necessario fazer ajustes de do-

sagens pois quando aplicado junto a um fungicida
po indica-se 1Llt e com um de forma liquida O,8L/t

dias e 240 dias apos tratadas. Neste periodo ficaram armazenadas em sacos de papel em ambiente
de Iaboratorio (25°C e UR i 70%).

de sementes. O trabalho teve o objetivo de verificar
a qualidade fisiologica de sementes de soja tratadas
e nao tratadas com polimero natural armazenadas
por 240 dias. Assim, sementes de soja de diversas
cultivares e lotes foram avaliadas quanto a qualidade fisiologica e peso de mil sementes (Tabela 1) e

sementes, da safra 2004, foram analisados pelo
pacote SANEST (Zonta & Machado, 1984) e apresentados nas Tabelas 2, 3, 4 e 5. Os resultados
(Tabela 2) mostram para a maioria das cultivares,
excecao da cultivar BRS Conquista, resultados posi-

posteriormente tratadas com 1 Llt de um polimero
TABELA 1. Resultados de qualidade de sementes
das cultivares e lotes de sementes de
soja antes dos tratamentos.
Cultivares

M1008
(9)

Germinacao
(%)

Confianca ..................................................... ..
73
175,8
BRS Luziania
182,2
BRS Boa Vista
178,0
BRS Sambaiba
160,0
BRS Celeste
212,3
BRS Conquista
174,7
BRS Serena
177,2
BRSMG N.Fronteira
LotesBRS
BRS
BRS

Alto Alegre....
Sambaiba
Sambaiba L01
Sambaiba L02

LotesBRS
BRS
BRS
BRS
BRS

Alto Alegre....
Tracaja
Tracaja L4
Tracaja L5
Tracaja L6
Tracaja L10

Lotes- Bonfim ....... ..
BRS Candela L01
BRS Candela
._ .

..

.

_

Os resultados médios obtidos na qualidade de

tivos na germinacao.
Observou-se varia06es para cultivares mas com
resultados positivos da presenca do polimero
recobrindo as sementes, com valores percentuais
desde 4% (BRS Sambaiba) até 24% (BRS Celeste)
superior em germinacao, quando comparados com
as sementes nao tratadas. As sementes foram colhidas apos chuvas no campo quando ja apresentavam umidade de colheita (Pelegrini, 1982; Carvalho

e Nakagawa, 2000). Este fato determinou a baixa
TABELA 2. Resultados médios de germinacao de

sementes de cultivares de soja produzidas no campo Confianca e arma-

zenadas por 240 dias.
Cultivares

163,6
162,1
157,9
162,9
151,0
162,9
159,4
149,2
218,1
213,1
_ ..
__ _...._gi_-___

Germinacao (%)

" _
N tratada

"

Tratada

BRS Luziania

36 b0

45 0

BRS Boa Vista

70 a

83 ab

BRS Sambaiba
BRS Celeste
BRS Conquista
BRS Serena
BRSMG N.Fronteira

82
42
20
27
15

86
66
17
44
35

DMS(Tukey)
C.V.%

0,715
6,84

a
b
de
cd
e

a
b
d
0
0

* Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
deTukeya1°/odeprobabilidade
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TABELA 3. Resultados médios de germinacao de
sementes de trés lotes de BRS Sambaiba apés tratadas e armazenadas
por 240 dias
_
Cultivares

_

Germinacao (%)
" T— - - - '

___ _ _ _

BRS Sambaiba
BRS Sambaiba L01
BRS Sambaiba L02

H oil/l§lTu|<eyl

_ N t_ratada _

Tratada

92 a
47 b
46 b

92 a
58 b
38 0

0,416 0

0.v.%

4,12

0

03'

* Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1% de probabilidade

TABELA 4. Resultados médios de germinacao de
sementes de cinco lotes de BRS Tracaja apés tratadas e armazenadas por
240 dias

_
Cultivares

4

Germinacao (%)
--_i—-i?‘-—"

__ __

N tratadas

BRS Tracaja
BRS Tracaja L4
BRS Tracaja L5

BRS Tracaja L6
BRS Tracaja L10

' D|Vl_S"(:l'uk;y)0 I
c.v.4%

74
91
71
94
96

Tratada

b
a
b
a
a

0,166
3,96

67
92
63
94
92

b
a
b
a
a

0

TABELA 5. Resultados médios de germinacao de
sementes de dois lotes de BRS Candeia apos tratadas e armazenadas por

240 dias
_4_

Germinacao (%)
fa"-----~—-'—' —---'

____4

N tratadas

BRS Candeia L01
BRS Candeia

DMS (Tukey)
c.v4% 44 44

4

57 a
63 a

Irat_ada__
48 b
54 a

0.405
6,78

* Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1% de probabilidade

germinacao obtida para as diversas cultivares. Este
aspecto propiciou e oportunizou se verificar 0 comportamento de sementes de baixa germinacao (Ta-

bela 1) quando tratadas com 0 polimero.

de qualidade aos 30 dias e aos 240 dias algumas
varia06es. Sendo as diferencas obtidas, entre tratadas e nao tratadas, menores pela maior qualidade
das sementes, de alguns lotes, que foram tratadas
(Tabela 1).
Pelos resultados obtidos neste estudo verificase que o tratamento de sementes com os dois
polimeros naturais utilizados pode conservar melhor
a qualidade de sementes de soja produzidas em
Roraima para varias cultivares. Mesmo lotes de sementes de baixa qualidade inicial sao beneficiados
quanto a preservacao durante o armazenamento,
quando tratadas com os polimeros. As sementes tratadas com os polimeros apresentaram auséncia de
fungos na avaliacao de germinacao realizada em rolo
de papel.
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H14. Qualidade de sementes de soja produzidas em plantio direto
no cerrado de Roraima
SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, D.; GIANLUPPI, V.. Embrapa Roraima, Cx. Postal 133, CEP 69301-970,
Boa Vista, RR.

A possibilidade de obtencao de altas produtividades das culturas de graos nos cerrados da Amazénia Setentrional, em especial no Estado de Roraima,
com alta qualidade, ciclo produtivo curto e producao na entressafra brasileira, aliada a disponibilidade de tecnologias, de 1,5 milh6es de hectares de

area e de um mercado atraente, induziu 0 governo
do Estado de Roraima a promover o plantio dessas

de manejo para producao de graos a partir do cerrado nativo. As atividades foram conduzidas a campo
e, constituem-se de sete alternativas de manejo (tratamento/parcelasl sob quatro doses de calcario
(35%, 70%, 105% e 140% da recomendacao pelo
método SMP para pH 6,0).
Devido a necessidade de mecanizacao das atividades, 0 experimento apresenta uma estrutura em

culturas.
Os cerrados da regiao apresentam topografia

faixas verticais e horizontais, alocadas de maneira

favoravel, vegetacao com predominancia de
gramineas, solos de textura média que permitem uma
facil e rapida mecanizacao. Apresentam entretanto
uma fertilidade natural muito baixa refletida na deficiéncia geral de nutrientes, baixos teores de matéria
organica e alta saturacao de aluminio, tendo também, baixa capacidade de armazenar agua e nutri-

ternativas de manejo com faixas de 80 m x 13 m

entes. Sao submetidos a intensas pre0ipita06es
pluviométricas durante 0 periodo chuvoso, 1300 mm
em Roraima e intensa insolacao durante o periodo
seco.
Nessas condic6es naturais 0 principal problema
tecnologico detectado pelos produtores esta voltado para a ”0onstru0a0 e manejo da fertilidade fisica,
quimica e biolégica do solo", envolvendo: formacao
da cobertura do solo para 0 desenvolvimento do plan-

tio direto, com espécies nativas e cultivadas.

aleatoria entre os tratamentos determinados. As alem uma direcao e as doses de calcario, também em
faixas, de 20 m x 91 m perpendiculares as anteriores. Assim as sub-parcelas sao de 20 m x 13 m,
sem repeticao, mas com 4 sub—amostragens.
Os manejos instalados a campo, a partir de
maio de 2003 (inicio do periodo chuvoso em
Roraima) foram as seguintes: T4= Em maio de

2003 foram aplicadas as doses de calcario mais
50 kg de FTE BR 12, sobre a superficie do solo, a
Ianco. Aplicando-se uma grade Ieve quase fechada para nivelar o solo, quebrar a crosta superficial
e promover a rugosidade do solo, mantendo-se o
capim nativo.
Em maio de 2004, fez-se a dessecacao, a correcao com P205 e K20 em superficie e promoveu-se
o plantio da soja conforme Gianluppi et al. (2000);

As areas de cerrado de Roraima apresentam uma

T2: Em maio de 2003 aplicou-se as doses de calcario

topografia suavemente ondulada coberta por uma
vegetacao graminacea, com pequena ocorréncia de
arbustos. Os solos predominantes na regiao sao os
latossolos: amarelo, vermelho-amarelo e vermelho

+ 50 kg de FTE BR 12 (FTE) + 150 kg.ha" de
NH4SO4 (N) + 50 kg.ha" de P205 (P) + 50 kg.ha"
de K20 (K) + grade Ieve. Em 2004 seguiu-se 0 mes-

escuro, de textura média (15 - 35 % de argila) e de
fertilidade natural muito baixa refletida na deficiencia geral de nutrientes, baixos teores de matéria organica e alta saturacao de aluminio.

as doses de calcario + FTE + NPK + estilosantes
lavradeiro + braquiaria + grade Ieve. Em 2004 seguiu-se 0 mesmo procedimento de T4; T4= Idem T3
mais1.000 kg.ha" de gesso em 2003; T5 = Idem T4
mais 1.000 kg.ha" de gesso em 2003; T6= Em ju-

Foram testadas sete alternativas de manejo envolvendo capim nativo, capim nativo adubado, capim nativo adubado e melhorado com a introducao
de leguminosas e gramineas, calagem superficial,

gessagem, plantio direto e plantio convencional.
Como a quase totalidade das areas de cerrado
ainda estao sob vegetacao natural, existem fortes
perspectivas de utilizacao das tecnologias a serem
disponibilizadas, prevendo-se uma produtividade
média de 3.000 kg.ha"‘ de soja
Foram instaladas, em 2003, no campo experimental Agua Boa, da Embrapa Roraima alternativas

mo roteiro de T4; T3= Em maio de 2003 aplicou-se

lhol agosto de 2003 aplicou-se as doses de calcario
+ FTE + NPK e promoveu-se a incorporacao com
grade aradora. Em maio de 2004 completou-se a
correcao com P205 e K20 e em junho plantou-se soja
convencional; T7 = Idem T6’ modificando-se apenas
0 sistema de plantio que foi convencional.
A aplicacao de calcario com antecedéncia de
um ano do primeiro plantio comercial teve a funcao
de suprir Caff e Mg” para a vegetacao e promover
a melhoria das 0ondi06es quimicas na camada superficial do solo. A aplicacao de NPK, FTE e o plan-
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tio de estilosantes e braquiaria com a funcao de aumentar a producao de fitomassa e o gesso servindo
de parametro de comparacao para a translocacao
de bases promovida pela vegetacao. Na dessecacao
da cobertura vegetal, antes do plantio da soja, foi
aplicado 1,6 Llha de glyfosate, estipulada para determinar a paralisacao do crescimento da vegetacao

nativa por 45 a 50 dias.
Para a adocao desse sistema na producao de
graos (soja/milho), nos cerrados da regiao, as limita-

c6es quanto a fertilidade natural devem ser removidas, preferencialmente, sem a destruicao da cobertura vegetal natural que protege 0 solo contra os
agentes erosivos. A maior dificuldade encontrada,
neste particular, ainda é a calagem, cuja eficiéncia
na neutralizacao da acidez do aluminio trocavel e na
elevacao da CTC e dos teores de cations basicos, é
baixa, além do local de aplicacao. Este fato é parti-

cularmente sério em plantio direto onde 0 calcario
tem que ser aplicado na superficie do solo (Pavan,
1999).
Desse trabalho espera-se a obtencao de resultados referentes a qualidade de sementes produzi-

das nos manejos da vegetacao nativa e da fertilidade natural do solo e, de estabelecimento e manejo

de espécies de cobertura, para os produtores de sementes utilizarem no plantio direto em areas de abertura.
Os resultados médios obtidos na qualidade (Bra-

sil, 1992) de sementes de soja BRS Tracaja, safra
2004, em area de primeiro ano de cultivo, foram
analisados com o pacote estatistico SANEST (Zonta
& Machado, 1984) e estao resumidos nas Tabelas 1
e 2, apresentadas a seguir.
TABELA 1. Resultados médios de germinacao
(%) e massa lg) de mil sementes de
soja, obtidos para os diferentes manejos aplicados no solo dentro das
sete faixas de capim nativo.

_'_"_ }5‘_53‘§In}_@_ _ "0e}I,§1Ba¢_:.iS* *;i§}1_1B5s_71§i:f
160,56
160,96
162,7d
163,90
163,90
165,1b

\IO§O‘l-Ii 0OI\7—\

82,9ab
76,36
83,8a
75,30
80,80
77,8d
81,9b

CV. %

1 ,32

0,63

168,5a

* Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1% de probabilidade

TABELA 2. Resultados médios de germinacao
(%) e massa (g) de mil de sementes
de soja obtidos para as quatro corre06es aplicadas dentro das sete faixas
de manejo de campo nativo.
Cone_0ao (_%_)

Germ_i_nzl0ao_

___M10OS (g) _

35
70
105
140

78,0d
78,80
80,4b
81,9a

161,7d
163,8b
162,80
166,3a

C.V.%

1,32

0,629

' Na coluna, Ietras distintas diferem significativamente pelo teste
de Tukey a 1% de probabilidade

A maior massa de mil sementes foi verificada

para as sementes produzidas na faixa 7 (168,5g T7- plantio convencional) e a melhor germinacao fi-

cou para as sementes produzidas na faixa 3 (83,8%
- T3) seguidas das obtidas na faixa 1 (82,9% - T1).
Ouanto as correc6es aplicadas ao solo, a utilizacao de 1,4 vezes a recomendacao resultou em
maior qualidade e massa de mil sementes de soja cv
BRS Tracaja.
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H15. Qualidade e produtividade de sementes de soja-verde
produzidas nos cerrados de Roraima
SMIDERLE, O.J.‘; GIANLUPPI, V.‘; GIANLUPPI, D.‘; MENDONCA, J.L.2. ‘Embrapa Roraima, Cx. Postal
133, CEP 69301-970, Boa Vista, RR, ojsmider@0pafrr.embrapa.br; 2Embrapa Hortalicas, Cx. Postal 0218,
CEP 70359-970, Brasilia.

As areas de cerrado de Roraima apresentam uma

TABELA 1. Teores de carboidratos (mg/g de peso

topografia suavemente ondulada coberta por uma
vegetacao graminacea, com pequena ocorréncia de

seco) em cultivares de soja verde e
em soja comum.

arbustos com possibilidade de obtencao de altas
produtividades das culturas de graos nos cerrados

da Amazénia Setentrional. 0s solos predominantes
na regiao sao os latossolos: amarelo, vermelho-amarelo e vermelho escuro, de textura média (15 - 35 %
de argila) e de fertilidade natural muito baixa refletida na deficiéncia geral de nutrientes, baixos teores
de matéria organica e alta saturacao de aluminio.
Nessas condic6es naturais o ciclo produtivo é curto
e a producao ocorre na entressafra brasileira, aliada

a disponibilidade de tecnologias, de 1,5 milh5es de
hectares de area e de um mercado atraente.
Soja-verde é a soja comum (Glycine max (L.)
Merrill) com algumas caracteristicas especiais que

permitem seu uso na alimentacao humana como
hortalica, quando as sementes estao ainda imaturas

_ C_arboidrat_os__

Soja verde"

Soja comum

Amido
Acucares totais
Sacarose

83,20
110,20
99,14
13,40
8,95
0,16
0,95
44,90

0,66
102,40
62,05
11,18
0,73
14,85
25,38
52,70

Glicose

Frutose
Rafinose

Estaquiose
Fibras

1' Médias de 3 cultivares de soja verde (Kaohsiung n° 1; Tzurunoko; Ryokkoh) (Tsou & Hong, 1991).

No ano de 2004 esta area foi corrigida com 1,5

tempo de cozimento; 0 acido fitico, neles encontrado, em niveis mais altos do que nos da soja comum,
explica poque sao mais tenros e de mais rapida
coccao (Konovsky & Lumpkim, 1990).

toneladas de calcario dolomitico/ha com PRNT de
80%, 500 kg.ha" de Superfosfato Simples e 50 kgl
ha de FTE BR-12. O experimento, instalado no campo experimental Monte Cristo, municipio de Boa Vista-Roraima, com sementes recebidas da Embrapa
Hortalicas, foi constituido de dez materiais (CNPSO l;
JLM 003; JLM 10; JLM 17; JLM 18; JLM 19; BRM
94; BR 36; BRS 155; JLM 004) dispostos em delineamento de blocos ao acaso com quatro repetic6es.
As parcelas experimentais foram constituidas de 5
fileiras de seis metros espacadas de 0,45 metros com
uma populacao média de 12 plantas por metro linear.

0 conteudo de amido em graos secos de culti-

0 plantio foi realizado com semeadeira aduba-

vares de soja verde é mais elevado que nos graos de
cultivares de soja comum; assim como os teores de
sacarose que é a responsavel pelo sabor mais adocicado dos mesmos. Os teores reduzidos dos

deira convencional em 20/12/2004 com uma adu-

(estadio R6) e ocupam 80 a 90% da largura das
vagens (Konovsky & Lumpkin, 1990). Atualmente a
soja-verde é consumida em varios paises asiaticos.
Em comparacao com a soja comum, o tamanho das
sementes de soja-verde é maior e sao superiores em

sabor e textura.
Os graos de cultivares de soja verde sao maio-

res e considerados melhores em sabor, textura e

oligossacarideos rafinose e estaquiose, de dificil digestao, sao caracteristicas favoraveis ao consumo
de soja verde, (Tabela 1), (Tsou & Hong, 1991).
0 teor elevado de aminoacidos, em especial o
acido glutamico, também é responsavel pelo melhor
sabor dos graos de cultivares de soja verde (Masuda,
1991).
0 trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade de sementes e produtividade de sojaverde produzida em latossolo vermelho de textura

média, nos cerrados de Roraima.

bacao de base com 90 kg.ha"‘ de P205 (superfosfato
triplo) e 60 kg.ha"‘ de K20 mais uma adubacao de
cobertura de 40 kg.ha-1 de K20 (cloreto de potassio), nos demais tratos culturais seguiu-se as reco-

menda06es da Embrapa (Gianluppi et al., 2000).
A qualidade das sementes foi avaliada, logo apos
a colheita, pelo teste de germinacao, primeira contagem de germinacao (Brasil, 1992), além da massa

de mil sementes e umidade.
Os resultados médios obtidos na produtividade

de graos e qualidade de sementes da soja verde foram analisados pelo pacote estatistico SANEST
(Zonta & Machado, 1984) e apresentados nas Tabelas 2 e 3.
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Os melhores resultados de produtividade foram obtidos com BRS 155 (2330 kg.ha") seguido do BRM 9452273 (2150 kg.ha") (Tabela 2).
O peso de 100 graos verdes variou de 40 a 90
gramas e o numero de vagens em 500 gramas
entre166 e 355.
Os dados obtidos na avaliacao da qualidade
(germinacao e vigor) das sementes produzidas
indicam, para os materiais avaliados, boa qualidade das sementes. O vigor variou de 36% para
JLM 10 a 90% para JLM 19, enquanto a germinacao das sementes resultou em valores entre
79 e 99% para JLM 10 e BRS 155, respectivamente (Tabela 3).
Os resultados de qualidade mostraram relacao estreita com as sementes de menor tamanho,
ou seja, 0 material JLM 10 apresentou peso de
mil sementes de 403,6 gramas, enquanto o JLM
19 (189,6 g) e BRS155(193,2 g), significando
que as sementes maiores apresentaram menor
qualidade em relacao as menores (Tabela 3). Sementes dos materiais JLM 18 e JLM 19, produzidas em Roraima, apresentaram sementes duras.
O desenvolvimento de cultivares de soja verde para cada regiao do Brasil, assim como o aprimoramento de técnicas de cultivo e a transfe-

TABELA 2. Resultados médios de produtividade,
peso de 100 graos (9) e nL'1mero de vagens por 500 g de soja verde produzida
em Roraima.
Tratamento
-

réncia de tecnologia, podem contribuir muito para
inserir e expandir o consumo humano da mesma, enriquecer a dieta, ajudar no combate a fome
e proporcionar uma fonte alternativa de renda
para a agricultura familiar no Brasil.
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