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FUNCICIDAS PARA TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA 

(Glycine max (L.) Merril) 

Luiz Carlos Bhering Nasser 1 , Jos Ribamar Nazareno dos Anjos 2 , Jos Roberto R. 

Pares 2 , Antonio Carlos de Sousa Medeiros 2 , Carlos Roberto Spehar 2 , 	Gottfried 

llrben Filho 2 e Pu . nia Itamar de Meilo de Souza 1 

INTRODUÇÃO 

Cerca de 46 patgenos (fungos, bactrias, virus e nemat5ides) aio relatados 

conto transmissivejs atravs de sementes de soja. No Brasil, a maioria destes pa 

t5genos iã foram listados. Cerca de 14 (Tabela 1) destes microorganísmos, a1m 

de causar danos à semente e pintu1as, podem tamb&m servir como fonte inicial 

de inculo em novas ãreas de cultivo. Uma vez estabelecidos, estes patogenos 

inc causar doenças nas partes üreas da cultura (caule, folhas, vagens e semen 

te)7contnibuiira rduçio da produtividade e dando origen, por sua vez, a 

esinfesradacom altos diZes de pt6C 	
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TABELA 1. Relaço dos principais patgenos transmitidos por sernentes de soja e 

causadores de doenças nas partes agreas da soja. 

Doenças 	 Microorganismos 

Podridio ou murchaS 

Queima das hastes e vagens 1  

Cancro da haste 

Antracnose 1 

Podridio negra da raiz 

Mancha prpura da sementJ 

Mancha "olho-de-ri" 1 

Mildio 

Septoriose ou mancha-parda 

Podridio de sementes 

Podridio branca da haste 1  

Crestamento bacteriano 

flistula bacteriana 

Mosaico comum 

Pus arium spp - 

Diaporthe phaseolorum var. sojae 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora 

Coiletotrichum dematium var. truncata 

Macrophomina paseo1ina 

Cercospora kikuchii 

Cercospora sojina 

Peronospora manshurica 

Septoria glycines 

Myrothecium rondam 

Sele rotinia s cleroti oram 

Pseudomonas &jycinia 

Xanthomonas phaseoli var. sõjensis 

Vírus 

mais freqUentes nos Cerrados. 

No Brasil Central (regiio dos Cerrados do Distrito Federal, Gois, Mato Gros 

so do Sul e Mato Grosso), sio encontrados com freqUncia pelo menos 6 destes 

tgenos e, em alguns casos, em níveis bastante elevados. Um exemplo ilustrativo 

a rectite ocorrencia (início da d&cada de 80) de podrido branca das hastes 

(Scierotinia selerotiorum), que causou perdas da ordem de 30% na produçio de al 

gumas lavouras de soja nos municípios de sio Gotardo, Rio Paranaíba e Carmo do 

Paranaíba, em Minas Gerais. 

Para evitar a introduçio de pat5genos por sementes provindas de arcas conhe 

cidas como "regies-problema", sio fornecidas aqui algumas informaçes sobre o 

uso racional de fungicidas para tratamento de sementes de soja. 



COMUNICADO TECNICO 

N. 40, novembro184, 316 

Utilizaçio e vantagem do tratamento químico 

O tratamento de sementes de soja cora fungicidas, na maioria dos casos, n3o 

resulta em aumsiio de rendimento estatistÍcamente significativd..Einrêtanto, apre 

senta outras vantagens, como: evita a introduço de patgenos emreas no conta 

minadas; eleva a percentagem de emergncía; possibilita o plailtio de grandes 

reos, mesmo em solo seco, pois protege as sementes contra os microorganismos 

da microf lora do solo; e evita o replantio, com ecotioraja de sementes. Seu empre 

go C especialmente importante no tratamento de sementes de klta qualidade, que 
atendam os padres de pureza varietal, alto índice de genniúaçõ e vigõr; 

Adecisao sobre o_tratamento, bem como sobre o fungicidauttlizado pata cada 

lote de sSentd, deve ser tomada com base em aváliaçes quantitativas et qualita 

tivas dos patgenos associados 3 semente. )Atualmente, apesar dos esforços de 6r 

como a ABRATES-COPASEM (Associaçio Brasileira de Tecnologia de Sementes), 

Ministrio da Mricultura, atravs do LANARV e da EMBRAFA, e de universidades - 

no se tem executado a analise sanitaria de sementes, para identificar e quanti 

ficar pat6ge paste ri or re comendaçio de fungi ci das específicos. Isto ocorre 

sobretudo porqe no hã disponibilidade de 1a6õrat5rios capacitados. Dessa forma, 

a decisio sobre o tratamento das sementes e sobre a escolha do fungicidaest na 

depend&nciadadisponibrilÇdade ou crio de conhecimentos regionais, gerados pela 

observaçio de agentes de eiensÃo rural e produtores. - 

As sementes portadoras 3ê pat6genos, normalmentei nio manifestam sintomüvi 
alveja. Isso faz com que, geralmente, passem como sadios todos os lotes desemeu 

tes com alto poder de germinaçio. 

Apesar do grande numero de fu -ngicidas registrados, existe grande variaçio de 

especificidade entre os mesmos,eoseu uso itèorreto pode comprometer a eficien 

ciadptratamento. A Tabela 27lista os mais indicados para o tratamento das se 

mentes, suas dosagens õs pat6genos e doenças controladas pelos mesmos. 

Os fungicidas sistnjjcos e sua mistura com os nio-sistmicos, como indicado 

na Tabela 2, constituem medida eficaz para erradicar o in&ulo localizado no in 

tenor das sementes, ampliando assim, a eficimncia do tratamento químico. 
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Interferencia do tratamento 	mjco na inoculao cnn Rhizobiuin 

O tratamento com os fungicidas indicados no provocá efeito negativo sobre 

as estirpes de Bhizobium japonicum, mesmo quando as sewe.ntes sio tratadas e ino 

culadas concomitantemente. A exceçio e. o captam, que reduz significativamente a 

nodulaço das ratzes. 

A aplicaçio do fungici.da pode ser feita junto com a inoculaçio, utilizando-

SC USE tambor giratGrio com eixo descentralizado. Procede-se da seguinte manei. 

ra: a) dissolver 250 g de açcar-crista1 em um litro de igua; b) misturar 600 ml 

dessa soluçio com 1 kg de inoculante; c) adicionar o fungicida na quaitidade n 

comendada; d) misturar essa pasta com 40 kg de sementes no tambor girat6rio; e) 

retirar as sementes e deixar secar i sombra para plantio no mesmo dia. 

Detalhe 

Gancho 

flG. 1. Tambor rotativo com eixo descentralizado para as mis 

curas. 
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TABELA 2. Fungicidas mais efetivos no controle de patGgenos transmissíveis pelas 

sementes de soja no Brasil Central 1 . 

Doses por 

100kg de i 
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Benomil/Beplate 220 100 + + + + + + 

ThiabendazolJTecro 200 20 1 + + + + + + 

Thiofanato metílico/Cercosan 300 150 + + 

Carboxin/Vitanax 75 pm 200 100 + 

Thíran/Rhodjauran 300 210 O O 0 O 

Captan/Captan 75 sp 200 

Captan50wp 300 150 O O O O 

Orthocide 50 300 

POIB/Bassicol/SemetolJKobutol 150 112,5 O 

PNCB + Captafol/Folseed 400 120+120  

Tiofanato metílico + TbiranJ 

Cercoran 300 150+90 - - - - - 

Carboxin + Thiran/Vitanax 200 200 75+75 - - - - - - 

1 Esta listagem nio definitiva. Outros fungicidas continuam sendo testados e, 

se registrados, poderio vir a ser recomendados. Existem outros produtos comer 

dais coni os mesmos princípios ativos que poderio ser utilizados, desde que se 

ajuste a dose em funçio de sua concentraçio. 

(+) Fungicida sistmico. 

(0) Fungicidas nio -sistmico. 

(-) Mistura - vide produtos isolados. 
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Cuidado na man4puIaço dos fungicidas 

Osftirtgas recomendados para o tratqmento de sementes sio de kai?&  taxi 

.Ae,z.. Todavia, devem scr tornadas algumas precauçes na sua manipulaçio, tais como: 

a) evitar inalar o produto; b) realizar o tratamento em locais ventilados; c) 

niofumaLou comer durante a operaçio; d) destruir e enterrar as embalagens no 

final de cáda operaçio; e)usarcbap&u, mascara, macacio de mangas compridas e 

b.otaa3.e) ao final do dia, os operadores deverio tomar banho de agua fria com sa 

bio atracar_de roupa. 


