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ATRAVCS DA COBERTURA MORTA DO

SOLO ASSOCIADA AO TRATAMENTO QUTM!CO DE SEMENTES

Luiz Sebasti3o Rol tronieri 1
Jos Francisco de Assis Fel iciano da Silva 1
Arist5teles Fernando Ferreira de Oliveira 1

O caupi

(VLvvt angulaulata

(L.) Walp, conhecido na re.qi3o

Nordeste

como feijn macassar ou feij3o-cle-cord2, e na reqio Norte como quarenta e que
rentinha, desempenha importante papel nacomposiço da produço agricola bras!
leira. Constitui alimento bsico para a populaço rural, exercendo a funço

50

cial de suprir necessidades alimentares das camadas carentes, possuindo em sua
cornposiço

teor

de metionina superior ao do fe?jo (Pha4w.&v6 uwegairi.t, CL.) fa

zendo com que sua proteTna seja de melhor qualidade.
na

Plantios comerciais de caupi localizados no nordeste paraense e
ilha de MarajE.', v&m sendo atacados por vrios patógenos, destacando-se
eles a

iÃaexophwn&ta phLt5w!irax,

entre

causador da doença conhecida por "podrido

cm

zenta do caule". Sua ocorrncia esú associada ao estresse de umidade e altas
temperaturas. Qualquer pratica que diminua a exposiço das plantas a essas coo
diç6es reduzira a perda.
Considerando que

lÁ, pkc4couJ.itct &

transmitida atrav&s de sementes; o

tratamento quimice da semente econSmico e eficiente na fase inicial de desen
volvimento da cultura, de fcil execuço e seguro ao homem e ao ambiente (Force
uni 1991); a cobertura morta do solo, com restos de cultura do arroz tombado,
impede o impacto direto da chuva no solo evitando o aparecimento de algumas do
enças (Campos 1988), al&m de proteger o solo contra a eroso, a insolaç3o exces
siva e o aparecimento de ervas daninhas; o Centro de Pesquisa Agroflorestal da
Controle de Macrophomina
1992
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Amaz3nia Oriental

CPATU iniciou em junho/91, um projeto para controle

desta

doença, através do tratamento químico das sernentes associado á cobertura morta
do solo.
O experimento foi instalado no Campo Experimental de Tracuateua, no
município de I3raqança-PA, em solo classificado como Letossolo Amarelo, textura
leve, sob o delineamento experimental de blocos ao acaso com dez tratamentos
e quatro repetiç3es a saber:
Tratamento 1- benoniyl + thiram (100

1

o

i.a + 150. i.a/100 kg sernentes)

2-

pcnb + thiram (200 g i.a + 150 g i.a/100 ky sementes)

3-

pencycuron + thiram (100 g i.a + 150 q i.a/100 g sementes)

4-

Captan (135 g i.a/100 kg de sementes)

5-

Cobertura morta (Cai)

6-

1 + cobertura morta -

7-

2 + cobertura morta

8-

3 + cobertura morta

-

9- 4 + cobertura morta
10- Testemunha (sem cobertura e sem tratamento químico das sementes)
Utilizou-se a cultivar de caupi BR 3 Tracuateua e o sistema de plan

tio com parcelas de sete fileiras de 5,4 m de comprimento, com esçaçamento de
0,50 m entre si e 0,30 m entre covas, deixando-se as extremidades como bordadu
ra.
O material para cobertura morta foi obtido plantando-se a

cultivar

de arrãz Xingu, em janeiro/91. Na colheita retirou-se somente as panículas, dei
xando-se as plantas no campo. Dez dias antes do plantio do caupi, fez-se urna
roçaaem dessas plantas, rente ao solo, e a seguir foi instalado o experimento.
O tratamento químico das sementes foi feito através de uma rápida molhagem (rn&
todo "slurry"), aspergindo-se 20 ml de igua/kg de sementes. Em seguida, as se
mentes umedecidas foram misturadas com os referidos fungicidas.
As avaliaç6es da doença foram realizadas aos 15, 30, 45 e 60

dias

após o plantio, contando-se o nómera de plantas mortas e/ou com sintomas da dci
ença, na área itil de cada parcela.
ApSs a colheita do caupi, foram retiradas amostras de sementes de ca
da tratamento para realizar teste de sanidade e poder germinativo.
Foram executados testes de sanidade de sementes antes do plantio, com
o objetivo de detectar a presença de patógenos, principalmente

Ma.ckopkontina

DO TÉCNICO
CFATIJ, mai./92, p.3

phivwtLnii que normalmente 3 o mais encontrado em lotes de sementes de

caupi,

no Estedo do Par3.
Os efeitos da cobertura morta e dó tratamento cuTmicc de sementes na
produç3o e qualidade das sementes de caupi,s3o apresentados na Tabela 1.
TABELA 1- Efeito da cobertura morta com restos de cultura do erroz associado ao
tratamento quimico de sementes na produç3o de. caupi CV. 1W3 - Tracua
teua,
e13m.
1991.
-.
Rendimentos (kgfba) 1

Tratamentos
pcnb + thiram + c. morta
pencycuron + tFdram + c. morta

566,66a 2
500,00ab

captan + c. morta
benomyl + thiram + c. morta

416,66ahc
357,77ebcd

cobertura morta
pencycuron + thirem
captan
beriomyl + thiram
pcnb + thiram
testemunha (sem cobertura e sem tratamento quTmico)
3d1a

315,83

.M Resfduo
Cv

311,11 bcde
ode
238,88 cde
236,11 cde
163,88
de
119,44
e

252,77

(%)

78,44
24,83

Mdia de trs repetiçSes.
2 M3dias ligadas com uma mesma letra no diferem sianificativamente pelo teste
de Tukey a 5%.
A aplicaço do teste de "Tukey", ao nível de 5% de probabilidade aos
dados obtidos, mestra que houve diferença sgnificativa entre os tratamentos,

3 produtividade (Tabela 1).

com relaç3o

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 1, observa-se

que

nos tratamentos em que utilizou-se a cobertura morta, a produtividade foi supe
nor 3queles sem cobertura, com e sem tratamento Químico das sementes.
O tratamento pcnb + thirem + cobertura morta, conforme

demonstrado

na Tabela 1 foi o que ofereceu melhor proteço, mas n5o diferiu estatisticamer
te ao nTvel de 5% de probabilidade dos tratamentos em que os fungicidas
associados

3

cobertura morta. Essa observaç5o preliminar, por&n, de grande

port3ncia, evidencia que o tratamento químico de senientes associado

foram
im

cobertura

morta do solo pode exercer um aumento na produtividade, atrav&s de uma aço pro

PATU, rnai./92, p.4
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tetora, ao mesmo tempo, das sementes e do solo.
Os resultados obtidos nos testes de sanidade e poder qerminativo (Te

"acÀo -

bela 2) revelaram que o pat6geno mais fredilente nas sernertes foi o fungo

phovLra pha4eotita evidenciando os efeitos nocivos do mesmo sobre a qualidade e
produç3c.' dos gr3os de caupi.
Tracua-

TABELA 2- Teste de sanidade e poder germinativo de sementes de caupi.
teua, Relím, PA 1991.

Teste da sanidade 1
Tratamentos
de !aokoplwzLnc. ptw4izotiJW
pcnb + thiram + c. morta
nencycuron + thiram + o. morta
captan + cobertura morta
benomyl + thiram + o. morta
cobertura morta
perrcycuron + thiram
captan
benomyl + thirem
pcnb + thiram
testemunha (sem cobertura e
sem tratamento quTmico)
1

Poder
2
germi nativo

22

56
58
69
60
37

60
42
40
51

73
15
13

44

12

13
13
03
07

Percentagem de sementes portadora do funqo (ni&dia de quatro repetiç6es de 100
sementes por amostra.

2 rercentagem mdia de germin2ç3o de quatro repetiç5es de 100 sementes por emos
tra.
com

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2 os tratamentos
cobertura morta apresentaram um Tnd ice de

?iccjwplwrt.Lna ph eotLna nas sementes
apresenta

que variaram de 3 a 22, enquanto que os tratamentos sem cobertura

ram um indice de 40 a 60. Como adicional is observeces realizadas, verificou
invas30

-se que a ocorrncia de U. phaheoi!2Jut nas sementes foi resultante da

das vagens no fim de ciclo da cultura, quando estas entraram em contato com

o

solo contaminado. As parcelas com cobertura proporcionaram maior proteçio para
as vagens evitando que elas entrassem em contato com o solo devido

3

camada pro

tetora, impedindo que as gottcolas da chuva levassem estruturas rio fungo presen
te no solo para as folhas e vagens.
Apesar de haver orande quantidade de esclerdios de ítcøp(tonu5ct no
solo, n3o ocorreu ataque nas plantas durante a fase vegetativa e inTcio da fase
reprodutiva. A expltcaç3o se baseia no fato de cue durante essas rases
quais as plantas so mais suscetTveis ao ataque do fungo, ocorreram chuvas

nas
in

tensas aumentando a umidade do solo. Segundo Dhingra & Sinclair (1975) e Rlan

p.5
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co-Lopez & Jimenez-Dias (1983), solo seco e tempei'aturas altas so as condiçes
Ideais para o aparecimento da doença, devido ao

efeito

do estresse ambiental se

bre a maturidade das plantas, tornando-as mais suscetiveis ao pat6qeno. J5 foi
verificado por Dhingra & Sinclair (1978) que quando a umidade atinge 65*

ou

100* da capacidade de campo, h5 um decréscimo na populaço de esclerF,dios

de

96* a

99. Panizzi (1983) observou que na relaç3o pat69eno hospedeiro, isto

&., feijo e P. p!weotLr& existe uma variaç3o na susceptibilidade do hospedeiro
de acordo com a idade. Em plantas inoculadas na fase de florescimento no foi
observada nenhuma morte. Esta variaço da suscetibilidade çom a idade do hospe
deiio, nas diferentes doenças, referida como predisposiço ontogentica. No
final do ciclo da cultura houve umperfodo longo de seca e esta condiçio favore
ceu o desenvolvimento da doença, principalmente nas vagens que estavem em conta
to com o solo contaminado.
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