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RESPOSTA DE SEIS VARIEDADES DE SOJA Ã APLICAÇÃO AÉREA DE FUNGICIDAS PARA O

CONTROLE DE DOENÇAS DE FINAL DE CICLO. ANORADE. P J M '. ASMUS. G L' &.

CAVALCANTI, A G l {'EMBRAPA-CPAO, C P 661,19804·970· Dourados, MS, lAgropecua.na RIbeirão, C P

38, 79550-000. Chapadão do Sul, MS) Response or SIXsoybean CUkIV'rsto lenal funglCldesprays for lhe cqntrol

af late sqson cbseases
As condições chmaucas nas reg-ôes produtoras de SOja do Brasll-Central favorecem a I1ICldênCtade doenças de

final de ereto Embora o uso de fungicrdas VIsandoo controle dessas doenças vtnha aumentando nos ukllTlOS anos,

nem sempre os resultados obtidos têm Justificado os mvesnmeetcs Este trabalho objellvou avaliar a VIabilidadedo

uso de funglcK1as em aplicação aérea. no controle de doenças de final de CIcio, em diferentes vanedades de soJa As

vanedades Cnstabna, Emgopa 305, Emgq>a 306, Emgopa 313. Savana e Senema foram semeadas em falUS de

I 018 m de comprimento por 18 m de largura Na fase R4·RS foram aphcados, no sentido tranversal ao plantio. os

seguintes funglCldaS e doses (g I a lha) bnertano! 250 PM (100.0), benonul 500 PM (250,0), epcxrcceazcle 125

SC (37,5), dlfenoconazole 150 CE (75,0) e carbendazun 500 se (250,0) A aplicação fOIrealizada com aeronave

do tipo "amractor" equipada com biCOS010, em faixas de 22 m e vazão de 40 lJha As parcelas mediram 396 m1 e o
dehnearnentc fOIo de blocos ao acaso com quatro repetições No unCIOda maturação foram feitas as detemunações

de desfolha, amarelecurento e superficie de hastes e pecscíos com sintomas de Cercospora kikuchu e, ao final do

CIcio,a colheita dos 300 m1 centrais das parcelas Das vanedades testadas apenas Savana e Senema responderam à

aphcaçâc dos fungrcidas, apresentando menor desfolha e mcrdêecra de (' kikuchn em pecioios Em Savana houve,

amda. uma redução no amarelecuneno precoce e em Senema uma menor mcrdêncra de (' akuchu nas hastes, sem

que houvesse, no entanto, diferenças nos rendimentos Dos fungicrdas testados, epcxiconaeole. drfencccnazcle e

carbendaam mostraram-se superiores aos demais para o controle de (' kllcllChll na vanedade Savana, mas não em

Senema Coochn-se que não e possrvel uma recomendação generalizada de uso de fungrcrdas para o controle de
r " akuchu em final de CIciona cultura da soja
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EFICIÊNCIA OE FUNGICIDAS UTILIZADOS EM APLICAÇÃO AEREA NO CONTROLE OE

DOENÇAS DE FINAL OE CICLO DA CULTURA DA SOJA. ASMUS. G L ', ANDRADE, P J M'
&. COLAGIOVANNI, J A F' ('EMBRAPA-CPAO. C P 661.79804-970 - Dourados, MS. 'SEIVA, R

Brasil, 890, 79500-000, Cbapadão do Sul, MS) Efficacy of fungicldes used in aerial application for the

contrai of late season diseases of soybean
A incidência de doenças de final de ciclo na parte aerea da cultura da soja na região central do pais

tem, por vezes, consrituido-se em importante fator de redução de rendimentos Sob condições climáticas
Iavoravers. a Incidência dessas doenças tem ocasionado amarelecimento e desfolha precoce, com a
consequente redução do ciclo normal da cultura Este experimento teve por objetivo avaliar a eficiência
de fungicdas em aphcação aérea na reduçio dos danos causados por Cercospom kikuchu, um dos

pnncipars patogenos envolvidos no complexo de doenças de final de ciclo Os fungicidas e doses
uuhzados (g I a lha) foram be:nomil 500 PM (125,0 e 250,0), buertancl 250 PM (100,0), difenoccnazole
250 CE (75,0) e carbe:ndazim 500 SC (250,0) Foi realizada uma única pulverização, na fase R"

'unhzando-se uma aeronave modelo "airtractor" equipada com barra e bicos 010, numa vazio de 40 Ilha
Cada fungicida fOIaphcado em faixa de I 000 m de compnmento por 22 m de largura (22 000 m2

) Em
cada faixa de pulverização foram demarcadas quatro áreas de 500 m2

, nas quais determinaram-se, no
IniCIOda maturaçio, a desfolha, o amarelecimento foliar e a percentagem da superfície das hastes e
peciolos com smtomas de C kikuchn. A avaliação mostrou que os fungicidas utilizados reduziram a
desfolha e a percentagem da superficie de hastes e pecrolos manchados Melhores resultados foram
obtidos com benomil (250), difenoconazole e carbendazim Quanto ao parâmetro amarelecimento, não

houve diferenças significativos entre a testumunha e os tratamentos com benomil (125) e bitertancl De
acordo com os resultados. conclui-se que a aplicação aérea de fungicidas na cultura da soja pode reduzir

os danos da incidência de C. ktkuchn no final do ciclo
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UM NOVO SISTEMA PARA DETECÇÃO E CONTAGEM DE CISTOS DE
Heterodera glycines RECUPERADOS DE AMOSTRAS DE SOLO,
ANDRADE, P.J.M.'; ASMUS, G.L' & SILVA, JFY' ('EMBRAPA-CPAO, c.r.
661, 79804-970, Dourados, MS; 'EMBRAPA-CNPSo, C.P. 1061, 86001-970,
Londrina, PR). A new system for detection and counting of soybean cyst
nematode rrom soil samples.

A quantificação do número de cistos de Heterodera glycines recuperados de
amostras de solo é de grande importância num programa de manejo desse
patógeno. Atualmente são utilizados vários métodos para a contagem de cistos,
uns mais simples, outros mais sofisticados, geralmente demorados e
trabalhosos. O sistema proposto consiste na utilização de uma fita de papel
gennitest (0,14 m x 0,38 m) sobre calha telada onde é vertido o material retido na
peneira de 60 mesh. Objetivam-se, com essa variação, facilitar a leitura de
amostras e reduzir o tempo demandado nessa tarefa. Após a extração dos cistos da
amostra de solo através de peneiramento (20/60 mesh) recolheram-se os mesmos
em tiras de papel gennitest, em discos de papel de filtro sobre funil de Büchner
acoplado à bomba de vácuo e em papel gennitest sobre calha telada, comparando-
se o tempo gasto na leitura do recolhido. Embora não tenham sido observadas
grandes diferenças entre o número médio de cistos recuperados pelos três sistemas,
a fita de papel gennitest sobre calha telada permitiu leituras mais rápidas (onze
minutos) quando comparada às tiras de papel gennitest (24,7 minutos) e ao disco
de papel de filtro em funil de Büchner (38,3 minutos). Essa diferença está
associada à facilidade. de leitura em consequência da disposição linear dos cistos
sobre a fita.
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ESTUDO ULTRAESTRUTURAL DOS MECANISMOS DE INTERAÇÃO
ENTRE SCLER071UM ROLPSII E TRICHODERMA HARZIANUM
N. S. SlLVERlA.' LA TAVARES;' M. MENEZES.' (Dep. Botânica ..
Universidade Federal de Alagoas. Maceió-AL; Univeridade Federal Rural de
Pemambuco. Recife- PE) Utrastructural study of interactions mechanism
between Sdoo/ÚUfl rol.fsü and Trichotúrnta /uu:.iJuuutt.

No estudo das interações entre escIer6dios de Sclerouum rolfsu e
Trichoderma harzianum, discos com 5 mm de diâmetro foram removidos de
culturas do antagonista e transferidos para o centro de placas contendo meio
batata-dextrose-ágar (BOA). Dois dias após de incubação. escleródios de S
ro/ftii (S-2) foram colocados nas margens das colôruas de T. ha/,%lQnum!T};-
21). Os escIeródios foram removidos para análise após 24. 48 e 72 horas As
amostras foram fixadas em glutaraldeido a 2% por 24 horas. pós-fixadas em
tetr6xido de ósmio a I% por d\UIShoras, desidratadas em série de etanol e em
seguida efetuado dessecamentc pelo ponto críuco e metalização com ouro A:;
amostras foram examinadas em microscópio eletrôruco de varredura Jeol.
modelo 1SM T 200. Ap6s 24 horas de contato entre o parógeno e antagonista
foi evidenciado inicio do processo de colonização Grande produção de
conídios de T. harzianum na superflcie dos escleródios for observada após 48
horas, verificando-se penetração de rufas e colonização das células da córtex
dos escler6dios. A ocupação dos escleródios provocou deformações que
impediram a germinação. O isolado de T. harzianum demonstrou grande
potencial de parasitismo, sendo capaz de inibir a germinação após 48 horas
do contato. A germinação de escleródio constitui importante estágio no ciclo de
vida de S. rolfsti, sendo assim. .ainibição deste processo apresenta importância,
principalmente na diminuição do potencial de inoculo do patógeno
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LEVANTAMENTO DA OCORRÊNCIA DO EMATOIDE DE CISTO
DA SOJA (Heterodera glycines) A REGIÃO CE TRAL DO BRASIL.
ANDRADE, P.J.M'; ASMUS, G.L.'; FERREIRA, M2 & AZAMBU1A, R.
da S.'; ('EMBRAPA-CPAO, c.P. 661, 79804-970 - Dourados, MS; 'UFMS-
NCA, c.r. 532, 79804-970, Dourados, MS). Soybean cyst nematode survey
at lhe Brazilian Central Region.

O nematóide de cisto da soja (Heterodera g/ycines) constitui-se numa das
maiores ameaças à sojicultura nacional. Foi constatado no Brasil, pela
primeira vez, na safra de 1991192, e hoje já atinge 33 municípios brasileiros,
infestando cerca de 1.000.000 ha. Esse levantamento visa conhecer o avanço
desse pat6geno na região central do país e a detecção precoce de sua
ocorrência. Foram analisadas 7 \O amostras de solo, compreendendo 44
municípios de seis Estados (Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais e Tocantins). As amostras foram processadas pelo método
de peneiramento, utilizando-se de peneiras de 20/60 mesh e o retido na
peneira de 60 mesh recolhido e observado em fitas de papel gennitest.
Verificou-se a presença de cistos de Heterodera g/ycines em 76 amostras,
sendo 49 de Chapadão do Sul, MS; 19 de Chapadão do Céu, GO; cinco de
Costa Rica, MS, e três de Água Clara, MS, de onde foram examinadas,
respectivamente, 90, 20, 30 e onze amostras. Os resultados indicam que
nematóide de cisto da soja encontra-se bastante disseminado nos municlpios
de Chapadão do Sul, MS e Chapadão do Céu, GO.

NOVOS ENFOQUES NO CONTROLE DA MANCHA ZONADA (úandria mormodicoe R.mget)

00 PEPINO (Cucumis sativu.s L). J.C.R PEREIRA" R. Sn.VA-AcuNA', F.B. GUIMARÃES',

G.M CHAVES' & L ZAMBOUM'. ('CPANEMBRAPA/DepI" de FitopatoIosja, UFV. 36571-000,

Viçosa, MO; 'Dept" de FiIopotolojpa, UFV, 3657t-OOO, Viçosa, MG~ Ncw opproachca on lhe conl!OI
o(lc.1.flOOt <úandria mormodicoe lbngeIl ofthc curcurnbcr CCucHmU SatMu Ll.

A mancha zooada tem sido relatada como sendo a doença mais oério do pepino; e se consIitui

em Úlor de produção. Nc:sse trabalho procurou -se a avaliar o efeilo de compooloI orgânicoo (compooIO

de lixo wbano, vennicomposto e composto de casca de café) na""- do mancha zonada, bem

como avaliar o c:onIroIe integrado do doença pelo combinado de vermioomposto e triadimefon no

controle do doença. Os compostos foram apIicadoo na cova quanlidadc suficienle para preencher covas

de O,3OxO,3OxO,30 rn. O fungjcido tn.dimcfon foi apIic>do • interv>loo regulares de oito dias,

iniciando-se uma semana após a infesUçlo. A infCllaçio foi efetuada •••• 30 dias apeio o tramplantio e

foram utiliz.ados ramos de chuchuzeiro (~cluum ~duk L) como fonte de: inócuAo, AvaIiaram....e a

8C'I<ridade do doença e a produçio. Com 01 dadoo de ....- calcularam-se a área ~o do curva

de progresso do doença até o ponlo critico e durante todo o ciclo do cultura. Em amboo 08

experimentos as comparações dos tratamentos foram realizadas por meio de contrastes ortogonais c

testàíJo. pelo teste de F. Os resultados obtidos mostraram que os compostos ~ reduziram
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