


Palavra do presidente

Caro leitor,

O que pode ser mais gratificante que a certeza de estar no caminho certo? Principalmente 
quando se trata de agronegócios, atividade tão cercada de riscos, a suspeita de que acertamos 
na rota já nos deixa bem alegres. A certeza, então, nem se fala. E é isso que eu sinto ao ver ser 
realizada, pela 12ª vez, a Passarela da Soja, um festival de conhecimento e tecnologia que vem 
contribuindo efetivamente para o bom desempenho deste grão que abriu os caminhos para fa-
zer do Oeste da Bahia o magnífico pólo agrícola que é. Mas, nunca é demais repetir que, sem 
investimento em pesquisa científica e no desenvolvimento de novas tecnologias e processos, 
nada do que vemos hoje seria possível.

A soja foi o princípio de tudo. A partir dela, outras culturas relevantes, como o algodão, o 
milho e o café se estabeleceram e compuseram uma matriz sustentável, capaz de se adequar às 
demandas do mercado, aos vários cenários econômicos ou mesmo às imposições do clima. Nos 
últimos anos, o sojicultor enfrentou mudanças súbitas no preço da commodity, seja para o alto, 
quando alcançou patamares que beiravam o irreal, em torno de US$16 o bushell, quase 47 reais 
a saca, ou para baixo, já que o aumento foi mais resultado da especulação no mercado finan-
ceiro que uma valorização real do produto, e a saída abrupta dos investidores, principalmente 
no período da crise, provocou um efeito diametralmente oposto. Hoje (março de 2010) traba-
lhamos com preços em torno de US$9 o bushell, ou R$30 a saca. São preços mais próximos à 
realidade, mas poderiam remunerar melhor se conseguíssemos equacionar alguns problemas.

O lugar comum seria colocar a culpa no câmbio, pois, de todos fatores impeditivos de 
uma renda melhor, poderia ser o de resolução mais fácil, alterando-se artificialmente o valor da 
moeda. Mas, a verdade é que precisamos de soluções concretas, como a redução do chamado 
custo Brasil, no qual se torna imperativo o investimento em logística, especialmente portos e 
ferrovias, e a desoneração da produção. Enfim, enquanto as soluções macro não vêm, nós pro-
dutores vamos fazendo a nossa parte. Isso significa aumentar nossa performance nas lavouras 
com a escolha de tecnologias e manejos adequados, além de gerir os nossos negócios o mais 
próximo do “ótimo” que possamos chegar. 

No que tange à tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, o produtor conta com a Fundação 
Bahia, através do CPTO, que, além disso mantém uma vasta grade de serviços e eventos como 
a Passarela da Soja, parceria vitoriosa com a Embrapa, para difundir o conhecimento e ajudar 
a superar os desafios de produzir cada vez mais e melhor, garantindo que a soja continue sendo 
para sempre o bom negócio que há quase 30 anos vem sendo.

Amauri Stracci – Presidente da Fundação Bahia
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O mofo Branco, também conhecido por po-
dridão da haste, é causado pelo fungo Scleroti-
nia sclerotiorum, considerado um dos patógenos 
mais importantes no mundo e está distribuído 
em todas as regiões produtoras, sejam tempera-
das, subtropicais ou tropicais.

Devido a sua alta variabilidade genética eb 
taxa de mutação é um fungo extremamente po-
lifago sendo capaz de atacar mais de mais de 75 
famílias, 278 gêneros e 408 espécies dentro das 
quais incluem alfafa, feijões, trevos, ervilha, ba-
tata, fumo, hortelã, soja, girassol, tomate, canola, 
porêm ainda não pode ser observada a doença em 
gramíneas como milho, sorgo e bachiara.

No Oeste baiano já foi possível observar 
perdas de até 42% na produção de soja, e muitos 
produtores simplesmente desistiram do cultivo 
desta cultura em alguma áreas tamanha a infes-
tação do fungo, que não apenas sobrevive nos 
restos de culturas e tigueras, se mantem em al-
gumas plantas infestantes como dente-de-leão, 
hortelã, funcho de cachorro, alface espinhoso, 
margarida, picão preto, carrapicho, caruru, 
mentrasto entre outras, possui uma estrutura de 
resistência conhecida como scleródio, uma es-
trutura rígida formada por micélios, que muitas 
vezes, além de se manterem no solo, são veículo 
de disseminação da doença através de máquinas 
com torrões que são utilizadas em mais de uma 
fazenda e principalmente carregada junto com 
grãos e sementes não certificadas.

Estas estruturas quando estão em condições 
climaticas ideais Alta UR% (acima de 70%), 
Alta umidade do solo,Temperaturas amenas (18 
a 25ºC), baixa incidencia de raios UV, e presen-
ça de hospedeiro suceptível, o fungo pode se-
guir dois caminhos diferentes:

1. O scleródio germina, emite hifas que pe-
netram a planta que se encontra muito próxima 
do escleródio, começando o processo de parasi-
tismo.

2. O scleródio germina, produz os apotecios 
que liberam os ascosporos que penetram a plan-
ta e se espalham facilmente.

3. Ainda existe a possibilidade do scleródio 
entrar em contato com a raiz iniciando sua in-
fecção na mesma, quando isso ocorre, observa-
se folhas do tipo carijó.

O estimulo mais comum para a germinação 
dos scleródios é a queda das primeiras pétalas 
da soja que liberam um estímulo químico que 
quando em condições climáticas ideais levam 
o escleródio a germinar, causando assim a in-
fecção da planta mais comumente observada, 
porém a infecção pode ocorrer em todos os es-
tágios da planta. 

Se uma plantula na ocasião de sua emergên-
cia permanecer em contato com um scleródio, 
a mesma poderá estimular a geminação cau-
sando assim a infecção precoce, que apresenta 
sintomas mais atípicos como o tombamento de 
plantas e podridão do colo da planta, tornando 
mais dificultosa a identificação da doença quan-
do ocorre nesta fase, pois  se não for encontrado 
o scleródio, que muitas vezes pode ser formado 
externamente, se solta facilmente da planta, po-
derá ser confundida com o grande número de 
fungos oportunistas, que muitas vezes são pato-
gênicos para a planta, mas neste caso secundá-

Mofo branco e seu manejo no Oeste baiano
Dr. Carlos Alberto Rauer Demant* rios que fazem uso da quebra da resistência da 

planta e de suas barreiras físicas para formar um 
complexo de doenças, que na verdade foi inicia-
do pelo Mofo branco, estando a planta muitas 
vezes já condenada antes da infecção pelos fun-
gos secundários. Mas vale ressaltar que apesar 
de muitas vezes estas plantas já estarem conde-
nadas é elementar o controle químico para que 
a doença não continue a se disipar e principal-
mente não chegue a formar novos escleródios,  
pois com a redução do número de scleródio no 
campo a incidência da doença deverá diminuir 
no ano subsequente.  

Os sintomas típicos da doença são encontra-
dos normalmente no terço médio da planta atin-
gindo haste principal, pecíolos, folhas e vagens; 
caracteriza-se pela presença de lesões enchar-
cadas nos órgãos afetados, de coloração parda 
e consistência mole, com micélio branco de as-
pecto cotonoso, cobrindo porções dos tecidos. 
Normalmente as lesões ocorrem a uns 10 a 20 cm 
sob a superfície do solo e progressam para cima 
e para baixo no caule, desenvolvendo os signos 
do patógeno (micélio branco e escleródio da cor 
preta) durante tempo úmido e em época chuvosa. 
Uma vez que o caule e os galhos são invadidos 
pelo fungo e a planta murcha e morre.

Controle  cultural - O manejo cultural pos-
sivel para o controle desta doença engloba as 
seguintes atitudes:

• Rotação de cultura com alguma gramínea 
que de preferência produza massa verde abun-
dante, um exemplo bom disso é a rotação com 
milho consorciado com brachiara seguido soja 
semeada  no sistema de  plantio direto na palha, 
desta maneira é reduzido o contato direto das 
pétalas da soja com o escleródio, a dissemina-
ção dos ascosporos e a emissão do apotécio é 
dificultada pela barreira física da palhada e o 
controle biológico é beneficiado pela alta pre-
sença de matéria orgânica. 

• Uso de semente certificada: o uso de se-
mentes certificada garante que não está sendo 
trazido ao campo novos scleródios, pois para 
que a semente seja certificada é nescessário que 
não haja nenhuma unidade de scleródio junto 
com as sementes.

• Espaçamento entre linhas: o espaçamento 
da soja onde se é sabido que tem alta incidên-
cia de Mofo branco deverá buscar boa aeração 
e boa penetração de raios Ultra Violeta no solo, 
pois este fungo é bastante sensível a este tipo 
de radiação e nescessita de alta humidade para 
germinação .

• Revolvimento do solo: o revolvimento do 
solo, jogando os escleródios para camadas pro-
fundas, seguido pela inplantação de um sistema 
de plantio direto na palha tem apresentado bons 
resultados para reduzir a incidência da doença.

• Controle das plantas daninhas: um bom 
controle de plantas infestantes é essencial para 
a redução da incidência do Mofo branco, não 
apenas porque algumas plantas daninhas são 
hospedeiras do fungo, mas é aconselhável o 
uso de pré-emergentes e um controle das plan-
tas quando ainda pequenas, pois se crescerem, 
mesmo depois de mortas, contribuirão para o 
sobreamento do solo e para a manutenção de um 
microclima com alta umidade relativa  e tempe-
raturas amenas favorecendo assim o desenvolvi-

mento do fungo. 
• Limpeza de emplementos agrícolas: é ex-

tremamente aconselhável, sempre que possível 
a limpeza de todos os implementos agrícolas 
que trabalharem em áreas com alta infestação 
de sclerotinis sp para evitar que carreguem pro-
pagulos para áreas livres da doença.

• Tratamento de sementes; sementes trata-
das garantem a ausência de propágulos viáveis 
na superfície da sementes, e quando utilizados 
fungicidas  sistêmicos, protegem a plântula por 
algum tempo do tombamento também causado 
por este fungo, entre os tratamentos mais efi-
cientes de semente, podemos citar os seguintes: 
Certeza 145ml/100kg de semente e Derosal Plus 
200ml/100kg de sementes.

Controle biológico - Experimentos têm 
mostrado que a aplicação de trichoderma reduz 
a incidência de Mofo branco, mas vale salien-
tar que Trichoderma é um microorganismo com 
suas limitações, com alguma sensibilidade a 
altas temperaturas, a raio ultravioleta e a baixa 
umidade relativa, portanto é recomendavel que 
seja aplicado na área sempre que possível no fi-
nal da tarde ou a noite, seguido por irrigação, 
quando se tratar de área irrigada, a irrigação não 
somente asegurará a sobrevivência do fungo, 
mas auxiliará na distribuição do mesmo.

Outras espécies de fungos têm se mostrado 
ainda mais eficientes no controle deste fungo 
porém ainda não se encontram disponíveis no 
mercado.

Controle genético - Não existe no merca-
do hoje plantas resistentes ao Mofo cinzento, 
porém existem características que ajudam a re-
duzir a incidência da mesma, como arquitetura 
ereta, plantas precoces, resistentes ao acama-
mento, etc.

Controle químico - Antes de citar os produtos 
químicos registrado e com eficiência no controle 
do Mofo cinzento, vale chamar a atenção para 
o manejo de resistência de fungos a fungicidas, 
pois a Sclerotinia sp é um fungo altamente adap-
tável, e se não for realizado um manejo adequado 
do produtos químicos utilizados no seu controle, 
estes produtos perderão sua utilidade em poucos 
ciclos de cultivo, pois o fungo será selecionado 
para resistência ao mesmo. Para isso aconselha-
mos que mais de uma medida de controle seja 
adotada, por exemplo: controle cultural, controle 
químico e controle biológico concomitantemen-
te, além de realizar um rodízio entre os princípio 
ativo utilizado, se for fazer três aplicações faça 
aplicação com produto 1 uma com produto 2 e 
a terceira com o produto 1 novamente, isso irá 
auxiliar no controle a na garantia que os produtos 
continuarão eficientes.

O diagnóstico preciso da doença é essencial 
para isso é aconselhável a procura de um profis-
sional competente que acompanhe todo o pro-
cesso de identificação, observe in sito os sinto-
mas e sinais da doença, e se for necessário colha 
e analise amostras em laboratório, para isso o 
Oeste  conta com  laboratório especializado que 
trabalha em parceria com a Fundação Bahia.

* Pesquisador da Fundação Bahia/IMAmt 
(Msc Proteção de plantas, Dsc em fitotecnia, 

e PhD em Melhoramento) 
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A parceria firmada entre 
Fundação Bahia/Embrapa 
Soja, a mais de 10 anos con-
duz um programa de pesqui-
sa, na área de melhoramen-
to genético, cuja finalidade 
maior é desenvolver varieda-
des de soja adaptadas a região 
com alto potencial produtivo 
e com resistência as princi-
pais doenças que causam da-
nos econômicos.

O desenvolvimento de no-
vos cultivares é uma das tec-
nologias que mais contribui 
para o aumento de produtivi-
dades, aliado ao aumento de 
produtividade o melhoramen-
to seleciona simultaneamente, 
resistências genéticas a doen-
ças, pragas e tolerâncias aos 
fatores edafo-climáticos.

No intutito de oferecer no-
vas opções ao produtor do 
Oeste da Bahia, é que apre-
sentamos os novos cultivares 
de soja da parceria FUNDA-
ÇÃO BA/EMBRAPA SOJA. 
Onde na tabela 1, encontram-
se as características agronô-
micas das novas cultivares.

Novos Cultivares de Soja da Fundação Bahia
* Ricardo Santos Cruz

Coord. Sementes Fundação Bahia

Tabela 1 – Características agronômicas novos cultivares, Fundação BA 2010.

CARACTERÍSTICAS            BRS 313                     BRS 314                   BRS 315 RR

Ciclo 
Crescimento
Cor da pubescência
Cor da flor
Cor da vagem
Pustula Bacteriana
Mancha Olho de Rã
Oídio
Cancro da haste
Nem. Galhas M. Javanica
Nem. Galhas M. Incógnita
Nematóide de Cisto
Fertilidade
Mosca branca
Acamamento

Precoce (113 dias)
Indeterminado

Cinza
Roxa

Cinza Claro
Resistente
Resistente

Moderadamente resistente
Resistente
Resistente
Resistente
Suscetível

Média - Alta
S.I.

Resistente

Médio (120 dias)
Determinado

Marron
Branca

Marrom média
Resistente
Resistente

Moderadamente resistente
Resistente
Suscetível
Suscetível
Suscetível

Média – Alta
Moderadamente tolerante

Resistente

Médio (120 dias)
Determinado

Cinza
Roxa

Marrom Claro
Resistente
Resistente

Moderadamente resistente
Resistente
Suscetível
Suscetível
Suscetível

Média - Alta
S.I.

Resistente

Tabela 2 – Resultados médios para BRS 313, das 03 últimas safras, plantados em 04 locais.

BRS 313
M.Soy 8411
M.Soy 8222
M.Soy 8866

CULTIVAR       
2006/2007

scs/ha

45,523
45,596

2007/2008
scs/ha

53,815
51,780
46,295
55,539

2008/2009
scs/ha

40,745
44,177
39,753
35,057

MÉDIA
scs/ha

46,694
47,185
43,024
45,298

Tabela 3 – Resultados médios para BRS 314, das 03 últimas safras, plantados em 04 locais.

BRS 314
BRS RAIMUNDA
M-Soy 9350
M-Soy 8866

CULTIVAR
2006/2007

scs/ha

52,391
39,781
45,708

2007/2008
scs/ha

53,411
51,878
51,000
55,530

2008/2009
scs/ha

42,524
 

41,468
40,091

MÉDIA
scs/ha

49,442
45,829
46,059
47,811

Tabela 4 – Resultados médios para BRS 315 RR, das 03 últimas safras, plantados em 04 locais.

BRS 315 RR
BRS VALIOSA RR
M-SOY 9056 RR

CULTIVAR
2006/2007

scs/ha

46,648
44,151

2007/2008
scs/ha

55,940
47,065
48,698

2008/2009
scs/ha

43,090
46,372
45,700

MÉDIA
scs/ha

48,560
45,863
47,199

BRS 313 BRS 314 BRS 315 RR
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O mofo Branco, também conhecido por po-
dridão da haste, é causado pelo fungo Scleroti-
nia sclerotiorum, considerado um dos patógenos 
mais importantes no mundo e está distribuído 
em todas as regiões produtoras, sejam tempera-
das, subtropicais ou tropicais.

Devido a sua alta variabilidade genética eb 
taxa de mutação é um fungo extremamente po-
lifago sendo capaz de atacar mais de mais de 75 
famílias, 278 gêneros e 408 espécies dentro das 
quais incluem alfafa, feijões, trevos, ervilha, ba-
tata, fumo, hortelã, soja, girassol, tomate, canola, 
porêm ainda não pode ser observada a doença em 
gramíneas como milho, sorgo e bachiara.

No Oeste baiano já foi possível observar 
perdas de até 42% na produção de soja, e muitos 
produtores simplesmente desistiram do cultivo 
desta cultura em alguma áreas tamanha a infes-
tação do fungo, que não apenas sobrevive nos 
restos de culturas e tigueras, se mantem em al-
gumas plantas infestantes como dente-de-leão, 
hortelã, funcho de cachorro, alface espinhoso, 
margarida, picão preto, carrapicho, caruru, 
mentrasto entre outras, possui uma estrutura de 
resistência conhecida como scleródio, uma es-
trutura rígida formada por micélios, que muitas 
vezes, além de se manterem no solo, são veículo 
de disseminação da doença através de máquinas 
com torrões que são utilizadas em mais de uma 
fazenda e principalmente carregada junto com 
grãos e sementes não certificadas.

Estas estruturas quando estão em condições 
climaticas ideais Alta UR% (acima de 70%), 
Alta umidade do solo,Temperaturas amenas (18 
a 25ºC), baixa incidencia de raios UV, e presen-
ça de hospedeiro suceptível, o fungo pode se-
guir dois caminhos diferentes:

1. O scleródio germina, emite hifas que pe-
netram a planta que se encontra muito próxima 
do escleródio, começando o processo de parasi-
tismo.

2. O scleródio germina, produz os apotecios 
que liberam os ascosporos que penetram a plan-
ta e se espalham facilmente.

3. Ainda existe a possibilidade do scleródio 
entrar em contato com a raiz iniciando sua in-
fecção na mesma, quando isso ocorre, observa-
se folhas do tipo carijó.

O estimulo mais comum para a germinação 
dos scleródios é a queda das primeiras pétalas 
da soja que liberam um estímulo químico que 
quando em condições climáticas ideais levam 
o escleródio a germinar, causando assim a in-
fecção da planta mais comumente observada, 
porém a infecção pode ocorrer em todos os es-
tágios da planta. 

Se uma plantula na ocasião de sua emergên-
cia permanecer em contato com um scleródio, 
a mesma poderá estimular a geminação cau-
sando assim a infecção precoce, que apresenta 
sintomas mais atípicos como o tombamento de 
plantas e podridão do colo da planta, tornando 
mais dificultosa a identificação da doença quan-
do ocorre nesta fase, pois  se não for encontrado 
o scleródio, que muitas vezes pode ser formado 
externamente, se solta facilmente da planta, po-
derá ser confundida com o grande número de 
fungos oportunistas, que muitas vezes são pato-
gênicos para a planta, mas neste caso secundá-

Mofo branco e seu manejo no Oeste baiano
Dr. Carlos Alberto Rauer Demant* rios que fazem uso da quebra da resistência da 

planta e de suas barreiras físicas para formar um 
complexo de doenças, que na verdade foi inicia-
do pelo Mofo branco, estando a planta muitas 
vezes já condenada antes da infecção pelos fun-
gos secundários. Mas vale ressaltar que apesar 
de muitas vezes estas plantas já estarem conde-
nadas é elementar o controle químico para que 
a doença não continue a se disipar e principal-
mente não chegue a formar novos escleródios,  
pois com a redução do número de scleródio no 
campo a incidência da doença deverá diminuir 
no ano subsequente.  

Os sintomas típicos da doença são encontra-
dos normalmente no terço médio da planta atin-
gindo haste principal, pecíolos, folhas e vagens; 
caracteriza-se pela presença de lesões enchar-
cadas nos órgãos afetados, de coloração parda 
e consistência mole, com micélio branco de as-
pecto cotonoso, cobrindo porções dos tecidos. 
Normalmente as lesões ocorrem a uns 10 a 20 cm 
sob a superfície do solo e progressam para cima 
e para baixo no caule, desenvolvendo os signos 
do patógeno (micélio branco e escleródio da cor 
preta) durante tempo úmido e em época chuvosa. 
Uma vez que o caule e os galhos são invadidos 
pelo fungo e a planta murcha e morre.

Controle  cultural - O manejo cultural pos-
sivel para o controle desta doença engloba as 
seguintes atitudes:

• Rotação de cultura com alguma gramínea 
que de preferência produza massa verde abun-
dante, um exemplo bom disso é a rotação com 
milho consorciado com brachiara seguido soja 
semeada  no sistema de  plantio direto na palha, 
desta maneira é reduzido o contato direto das 
pétalas da soja com o escleródio, a dissemina-
ção dos ascosporos e a emissão do apotécio é 
dificultada pela barreira física da palhada e o 
controle biológico é beneficiado pela alta pre-
sença de matéria orgânica. 

• Uso de semente certificada: o uso de se-
mentes certificada garante que não está sendo 
trazido ao campo novos scleródios, pois para 
que a semente seja certificada é nescessário que 
não haja nenhuma unidade de scleródio junto 
com as sementes.

• Espaçamento entre linhas: o espaçamento 
da soja onde se é sabido que tem alta incidên-
cia de Mofo branco deverá buscar boa aeração 
e boa penetração de raios Ultra Violeta no solo, 
pois este fungo é bastante sensível a este tipo 
de radiação e nescessita de alta humidade para 
germinação .

• Revolvimento do solo: o revolvimento do 
solo, jogando os escleródios para camadas pro-
fundas, seguido pela inplantação de um sistema 
de plantio direto na palha tem apresentado bons 
resultados para reduzir a incidência da doença.

• Controle das plantas daninhas: um bom 
controle de plantas infestantes é essencial para 
a redução da incidência do Mofo branco, não 
apenas porque algumas plantas daninhas são 
hospedeiras do fungo, mas é aconselhável o 
uso de pré-emergentes e um controle das plan-
tas quando ainda pequenas, pois se crescerem, 
mesmo depois de mortas, contribuirão para o 
sobreamento do solo e para a manutenção de um 
microclima com alta umidade relativa  e tempe-
raturas amenas favorecendo assim o desenvolvi-

mento do fungo. 
• Limpeza de emplementos agrícolas: é ex-

tremamente aconselhável, sempre que possível 
a limpeza de todos os implementos agrícolas 
que trabalharem em áreas com alta infestação 
de sclerotinis sp para evitar que carreguem pro-
pagulos para áreas livres da doença.

• Tratamento de sementes; sementes trata-
das garantem a ausência de propágulos viáveis 
na superfície da sementes, e quando utilizados 
fungicidas  sistêmicos, protegem a plântula por 
algum tempo do tombamento também causado 
por este fungo, entre os tratamentos mais efi-
cientes de semente, podemos citar os seguintes: 
Certeza 145ml/100kg de semente e Derosal Plus 
200ml/100kg de sementes.

Controle biológico - Experimentos têm 
mostrado que a aplicação de trichoderma reduz 
a incidência de Mofo branco, mas vale salien-
tar que Trichoderma é um microorganismo com 
suas limitações, com alguma sensibilidade a 
altas temperaturas, a raio ultravioleta e a baixa 
umidade relativa, portanto é recomendavel que 
seja aplicado na área sempre que possível no fi-
nal da tarde ou a noite, seguido por irrigação, 
quando se tratar de área irrigada, a irrigação não 
somente asegurará a sobrevivência do fungo, 
mas auxiliará na distribuição do mesmo.

Outras espécies de fungos têm se mostrado 
ainda mais eficientes no controle deste fungo 
porém ainda não se encontram disponíveis no 
mercado.

Controle genético - Não existe no merca-
do hoje plantas resistentes ao Mofo cinzento, 
porém existem características que ajudam a re-
duzir a incidência da mesma, como arquitetura 
ereta, plantas precoces, resistentes ao acama-
mento, etc.

Controle químico - Antes de citar os produtos 
químicos registrado e com eficiência no controle 
do Mofo cinzento, vale chamar a atenção para 
o manejo de resistência de fungos a fungicidas, 
pois a Sclerotinia sp é um fungo altamente adap-
tável, e se não for realizado um manejo adequado 
do produtos químicos utilizados no seu controle, 
estes produtos perderão sua utilidade em poucos 
ciclos de cultivo, pois o fungo será selecionado 
para resistência ao mesmo. Para isso aconselha-
mos que mais de uma medida de controle seja 
adotada, por exemplo: controle cultural, controle 
químico e controle biológico concomitantemen-
te, além de realizar um rodízio entre os princípio 
ativo utilizado, se for fazer três aplicações faça 
aplicação com produto 1 uma com produto 2 e 
a terceira com o produto 1 novamente, isso irá 
auxiliar no controle a na garantia que os produtos 
continuarão eficientes.

O diagnóstico preciso da doença é essencial 
para isso é aconselhável a procura de um profis-
sional competente que acompanhe todo o pro-
cesso de identificação, observe in sito os sinto-
mas e sinais da doença, e se for necessário colha 
e analise amostras em laboratório, para isso o 
Oeste  conta com  laboratório especializado que 
trabalha em parceria com a Fundação Bahia.

* Pesquisador da Fundação Bahia/IMAmt 
(Msc Proteção de plantas, Dsc em fitotecnia, 

e PhD em Melhoramento) 
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A parceria firmada entre 
Fundação Bahia/Embrapa 
Soja, a mais de 10 anos con-
duz um programa de pesqui-
sa, na área de melhoramen-
to genético, cuja finalidade 
maior é desenvolver varieda-
des de soja adaptadas a região 
com alto potencial produtivo 
e com resistência as princi-
pais doenças que causam da-
nos econômicos.

O desenvolvimento de no-
vos cultivares é uma das tec-
nologias que mais contribui 
para o aumento de produtivi-
dades, aliado ao aumento de 
produtividade o melhoramen-
to seleciona simultaneamente, 
resistências genéticas a doen-
ças, pragas e tolerâncias aos 
fatores edafo-climáticos.

No intutito de oferecer no-
vas opções ao produtor do 
Oeste da Bahia, é que apre-
sentamos os novos cultivares 
de soja da parceria FUNDA-
ÇÃO BA/EMBRAPA SOJA. 
Onde na tabela 1, encontram-
se as características agronô-
micas das novas cultivares.

Novos Cultivares de Soja da Fundação Bahia
* Ricardo Santos Cruz

Coord. Sementes Fundação Bahia

Tabela 1 – Características agronômicas novos cultivares, Fundação BA 2010.

CARACTERÍSTICAS            BRS 313                     BRS 314                   BRS 315 RR

Ciclo 
Crescimento
Cor da pubescência
Cor da flor
Cor da vagem
Pustula Bacteriana
Mancha Olho de Rã
Oídio
Cancro da haste
Nem. Galhas M. Javanica
Nem. Galhas M. Incógnita
Nematóide de Cisto
Fertilidade
Mosca branca
Acamamento

Precoce (113 dias)
Indeterminado

Cinza
Roxa

Cinza Claro
Resistente
Resistente

Moderadamente resistente
Resistente
Resistente
Resistente
Suscetível

Média - Alta
S.I.

Resistente

Médio (120 dias)
Determinado

Marron
Branca

Marrom média
Resistente
Resistente

Moderadamente resistente
Resistente
Suscetível
Suscetível
Suscetível

Média – Alta
Moderadamente tolerante

Resistente

Médio (120 dias)
Determinado

Cinza
Roxa

Marrom Claro
Resistente
Resistente

Moderadamente resistente
Resistente
Suscetível
Suscetível
Suscetível

Média - Alta
S.I.

Resistente

Tabela 2 – Resultados médios para BRS 313, das 03 últimas safras, plantados em 04 locais.

BRS 313
M.Soy 8411
M.Soy 8222
M.Soy 8866

CULTIVAR       
2006/2007

scs/ha

45,523
45,596

2007/2008
scs/ha

53,815
51,780
46,295
55,539

2008/2009
scs/ha

40,745
44,177
39,753
35,057

MÉDIA
scs/ha

46,694
47,185
43,024
45,298

Tabela 3 – Resultados médios para BRS 314, das 03 últimas safras, plantados em 04 locais.

BRS 314
BRS RAIMUNDA
M-Soy 9350
M-Soy 8866

CULTIVAR
2006/2007

scs/ha

52,391
39,781
45,708

2007/2008
scs/ha

53,411
51,878
51,000
55,530

2008/2009
scs/ha

42,524
 

41,468
40,091

MÉDIA
scs/ha

49,442
45,829
46,059
47,811

Tabela 4 – Resultados médios para BRS 315 RR, das 03 últimas safras, plantados em 04 locais.

BRS 315 RR
BRS VALIOSA RR
M-SOY 9056 RR

CULTIVAR
2006/2007

scs/ha

46,648
44,151

2007/2008
scs/ha

55,940
47,065
48,698

2008/2009
scs/ha

43,090
46,372
45,700

MÉDIA
scs/ha

48,560
45,863
47,199

BRS 313 BRS 314 BRS 315 RR



taxa de inscrição.
Para que os sojicultores 

estejam aptos a participar do 
Desafio, devem atender al-
guns pré-requisitos exigidos 
no regulamento do progra-
ma como, por exemplo, obe-
decer a legislação trabalhista 
e/ou os contratos coletivos 
de trabalho firmados pelos 
sindicatos da região em que 
atuam. Além disso, os par-
ticipantes poderão cultivar 
soja em áreas próprias ou ar-
rendadas, desde que as mes-
mas estejam em dia com as 
obrigações fiscais e não es-
tejam em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs). As 
regras e demais informações 
para inscrição são encontra-
das no site oficial do CESB: 
www.cesb.org.br.

O Desafio é uma iniciati-
va pioneira do CESB, cria-
do para promover estratégias 
que contribuam para elevar 
a produtividade e valorizar 
a sojicultura brasileira, além 
de incentivar a sustentabi-
lidade de uma das culturas 
mais importantes do país. 
Para participar do programa, 
os sojicultores e técnicos de-
vem se inscrever até 15 de 

dezembro de 2009 através 
do site do CESB. Após pa-
gamento da taxa de inscrição 
(R$ 100,00), o produtor re-
ceberá a confirmação através 
de seu e-mail. 

Ao término do Desafio será 
proclamado o produtor com a 
maior produtividade nacional 
de soja. Os vencedores serão 
reconhecidos em uma ceri-
mônia ainda a ser definida e 
também ganharão uma via-
gem técnica aos Estados Uni-
dos em 2010, com duração de 
sete dias, período em que terá 
oportunidade de trocar expe-
riências com os maiores soji-
cultores e técnicos do país e 
apresentar as técnicas empre-
gadas no Brasil. 

Mais informações sobre o 
CESB: 
CDN Comunicação Corpo-
rativa 
Ligia Faria – (11) 3643-
2796
ligia.faria@cdn.com.br 
Renato Miranda – (11) 3643-
2787
remir@cdn.com.br 
Thiago Salles – (11) 3643-
2779
Thiago.salles@cdn.com.br
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O Comitê Estratégico 
Soja Brasil – CESB - entida-
de sem fins lucrativos, cria-
da em 2007 por profissio-
nais ligados à cultura da soja 
no Brasil, lança em agosto 
o Desafio Nacional de Má-
xima Produtividade de Soja 
da safra 2009/2010. Voltado 
aos sojicultores e técnicos 
recomendantes de todo país, 
o Desafio tem como objeti-
vo criar um ambiente nacio-
nal e regional que estimule 
estes produtores e técnicos 
a desafiar seus conhecimen-
tos e incentivar o desenvolvi-
mento de práticas inovadoras 
de cultivo, que possibilitem 
uma maior produtividade na 
mesma área plantada com 
sustentabilidade. 

São duas as categorias do 
Desafio: Área Irrigada (I) e 
Área não Irrigada (II). Os 
participantes poderão compe-
tir nas duas categorias, desde 
que as inscrições sejam inde-
pendentes. Cada participante 
pode inscrever de uma a três 
de suas áreas ou propriedades 
onde atuam, ou então talhões 
distintos na mesma proprie-
dade, desde que também cada 
área tenha uma ficha e uma 

CESB lança Desafio Máxima Produtividade 
para Safra 09/10

Ganhadores do Desafio vão aos Estados Unidos participar de programa de troca de experiências na produção de soja
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1. Nematóides da soja no Brasil. Há seis 
espécies que causam perdas à cultura da soja 
no Brasil: o nematóide-de-cisto-da-soja (He-
terodera glycines), três espécies de nematói-
des-das-galhas (Meloidogyne javanica, M. 
incognita e M. arenaria), o nematóide-renifor-
me (Rotylenchulus reniformis) e o nematói-
de-das-lesões (Pratylenchus brachyurus). O 
nematóide-de-cisto-da-soja (NCS), H. glyci-
nes, atualmente ocorre em mais de 3 milhões 
de hectares cultivados com soja, causando re-
boleiras de plantas amareladas e subdesenvol-
vidas. É muito comum nos estados do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas 
Gerais, mas também ocorre no Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo e Tocantins. Em solos 
arenosos (<15% de argila), mesmo pequenas 
populações desse nematoide produzem per-
das de 10 a 30%. Populações elevadas cau-
sam perdas superiores a 70%.

Dentre os nematóides-das-galhas, M. ja-
vanica é o mais comum em soja nos estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi-
ás, Minas Gerais e Bahia, exceto nas áre-
as em que se faz rotação com algodão, cul-
tura que favorece M. incognita. Nos estados 
do Paraná, São Paulo e Maranhão, M. java-
nica e M. incognita ocorrem em iguais pro-
porções, e no Rio Grande do Sul além dessas 
duas ocorre M. arenaria. Os nematóides-das-
galhas causam sintomas semelhantes aos des-
critos para o nematóide-de-cisto, mas que 
aparecem mais tarde (a partir da floração). 
Normalmente o amarelecimento foliar cau-
sado pelos nematoides-das-galhas apresenta 
padrão internerval, enquanto o causado pelo 
nematoide-de-cisto é uniforme na folha. Po-
rém, a principal diferença está nas raízes, que 
apresentam crescimento anômalo – as galhas 
– em número e tamanho variáveis no caso de 
Meloidogyne; ou subdesenvolvimento asso-
ciado à presença de fêmeas obesas esbranqui-
çadas presas às raízes no caso de Heterodera 
glycines. As maiores perdas, da ordem de 10 
a 40%, são observadas em soja cultivada em 
solos arenosos.

O nematóide-reniforme atualmente cau-
sa preocupação no centro-sul do Mato Gros-
so do Sul. É preciso cuidado para identificar 
os sintomas causados pelo nematóide-renifor-
me: as reboleiras são muito grandes, difíceis 
de serem percebidas por um observador de-
satento, e as plantas ficam menores, mas sem 
amarelecimento. As raízes não apresentam 
nem galhas nem fêmeas visíveis à vista de-
sarmada, mas têm a tendência a manter mais 
argila aderida à sua superfície. Perdas de 10 
a 30% têm sido verificadas em soja cultivada 
em solos médio-argilosos (25-35% de argila), 
situação que favorece esse nematoide.

O nematoide-das-lesões é mais frequente 
que qualquer uma das espécies acima cita-
das, mas normalmente ocorre em populações 
muito baixas. No estado do Mato Grosso e 
no norte do Mato Grosso do Sul, a existência 
de fatores favoráveis a ele – solos de textura 

Nematóides da Soja
média-arenosa (15-25% de argila), sequências 
de culturas suscetíveis (soja, milho e algodão) 
– levou ao aparecimento de populações ele-
vadas. Quando é o único nematoide presente, 
tem causado perdas da ordem de 10 a 25%. 
Outras vezes ocorre juntamente com o nema-
tóide-de-cisto ou os nematóides-das-galhas, 
contribuindo para aumentar as perdas causa-
das pelos mesmos.

2. Importância do manejo dos nematói-
des da soja. Inicialmente é preciso destacar 
a importância dos métodos preventivos de 
controle para diminuir a dispersão dos nema-
toides.

O nematóide-de-cisto é transportado em 
torrões de solo que acompanham os grãos 
de soja durante o transporte até o porto. Se-
mentes de pastagens também podem conter 
torrões de solo contaminados. A distâncias 
mais curtas, o solo levantado pelo vento du-
rante o preparo do solo é importante meio de 
transporte de H. glycines. Portanto, evitar o 
plantio de soja na beira de estradas e recu-
sar sementes de gramíneas contendo solo são 
medidas importantes para evitar a dispersão 
do nematóide-de-cisto-da-soja. Plantio direto 
e cultivo mínimo, pela menor movimentação 
do solo, contribuem também para tanto.

Os nematóides-das-galhas e das lesões, 
bem como o nematóide-reniforme, são trans-
portados por mudas, estacas enraizadas e 
tubérculos. Mudas de cafeeiro já foram ve-
ículos muito importantes de dispersão dos 
nematoides, porém nos dias de hoje a fiscali-
zação tem evitado esse problema. O mesmo 
não se pode dizer de mudas de ornamentais, 
frutíferas e principalmente espécies flores-
tais, utilizadas tanto na arborização urbana 
como para formação de maciços florestais 
em propriedades rurais. Portanto, é impor-
tante exigir que o viveirista se responsabilize 
pela qualidade das mudas que produz.

Infelizmente, no entanto, existem áreas 
cultivadas com soja que já estão infestadas 
por uma ou mais espécies de nematóides. 
Nesse caso, não resta alternativa ao produ-
tor se não tentar diminuir a população dos 
nematoides para evitar perdas de produção. 
As principais técnicas de controle dos ne-
matóides são o uso de cultivares de soja re-
sistentes e a rotação ou sucessão com cultu-
ras resistentes.

3. Cultivares resistentes. O uso de culti-
vares resistente é extremamente eficiente no 
controle do nematóide de cisto e do nematoi-
de reniforme. Há também cultivares de soja 
resistentes a Meloidogyne incognita e M. ja-
vanica, mas sua eficiência é reduzida quan-
do o nematoide está em altas populações. Há 
cultivares de soja resistentes ao nematóide-
das-lesões, mas sua eficácia no controle ain-
da não foi comprovado.

4. Rotação de cultura. A rotação de cul-
tura é recomendada em duas situações: au-
sência de cultivares de soja resistentes ao 
nematoide presente na área; ou população 
excessivamente elevada do nematoide, pois 
a resistência poderá não ser suficiente para 
evitar perdas de produção ou a resistência 

poderá ser quebrada pela seleção do ne-
matóide. A escolha da cultura para rotação 
dependerá dos resultados da análise nema-
tológica, pois uma planta pode não ser hos-
pedeira de certo nematóide, mas ser hospe-
deira de outro. Como exemplo, o algodoeiro 
não é hospedeiro do nematóide-de-cisto e de 
M. javanica, mas é hospedeiro do nematói-
de-reniforme, do nematóide-das-lesões e de 
M. incognita. Ou seja, dependendo do caso, 
o algodoeiro pode ser excelente opção de 
controle ou pode aumentar as perdas causa-
das pelos nematóides.

O milho é a principal cultura para rota-
ção com soja, em áreas infestadas com ne-
matóides. Todos os genótipos conhecidos de 
milho são resistentes ao nematóide-de-cisto 
e ao nematóide-reniforme, mas suscetíveis 
ao nematóide-das-lesões. Isso é válido para 
qualquer cultivar ou híbrido de milho. Por-
tanto, em áreas infestadas com H. glycines e 
R. reniformis, o milho é opção para rotação, 
como cultura de verão, ou para sucessão, 
como cultura safrinha. É preciso destacar 
que quanto maior a infestação do nematói-
de, mais difícil é o controle, ou seja, mais 
tempo é preciso continuar com o milho (ou 
qualquer outra cultura resistente) para que 
a população do nematoide fique suficiente-
mente baixa para não causar perdas à cultu-
ra subsequente de soja.

O milho também pode ser utilizado em 
rotação ou sucessão com a soja para o con-
trole dos nematóides das galhas, mas com um 
cuidado: no caso de M. javanica, apenas 20 
a 30% das cultivares ou dos híbridos são re-
sistentes a esse nematoide, e podem ser reco-
mendados; no caso de M. incognita, menos 
de 1% dos genótipos conhecidos são resis-
tentes. Portanto, três ações são essenciais 
para obter o controle dos nematóides das ga-
lhas por meio de rotação ou sucessão com 
milho: identificar a espécie de Meloidogyne; 
conhecer as cultivares ou os híbridos de mi-
lho que são resistentes à espécie identificada; 
verificar a população do nematóide no final 
da safra de milho.

Milheto, sorgo, aveia, braquiária e colo-
nião podem ser utilizados em sucessão com 
a soja, como cobertura de outono e inverno, 
e os comentários, acima feitos para o milho, 
também são válidos para eles, principalmen-
te em relação à necessidade de conhecer a re-
ação de resistência ou suscetibilidade aos ne-
matoides presentes na área.

5. Nematicidas. Não é atualmente um 
método importante no manejo dos nematoi-
des da soja, em função do custo elevado dos 
principais produtos disponíveis. Porém, as 
formulações para tratamento de sementes po-
dem viabilizar seu uso na cultura da soja em 
futuro próximo.

6. Controle biológico. O uso de fungos e 
bactérias no controle dos nematóides da soja 
se tornará viável a curto e médio prazo (entre 
5 e 25 anos) com a solução de algumas difi-
culdades ainda existentes, como o ainda ele-
vado custo da técnica – no caso da aplicação 
inundativa.

Professor Mário Massayuki Inomoto
Nematologia Agrícola



taxa de inscrição.
Para que os sojicultores 

estejam aptos a participar do 
Desafio, devem atender al-
guns pré-requisitos exigidos 
no regulamento do progra-
ma como, por exemplo, obe-
decer a legislação trabalhista 
e/ou os contratos coletivos 
de trabalho firmados pelos 
sindicatos da região em que 
atuam. Além disso, os par-
ticipantes poderão cultivar 
soja em áreas próprias ou ar-
rendadas, desde que as mes-
mas estejam em dia com as 
obrigações fiscais e não es-
tejam em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs). As 
regras e demais informações 
para inscrição são encontra-
das no site oficial do CESB: 
www.cesb.org.br.

O Desafio é uma iniciati-
va pioneira do CESB, cria-
do para promover estratégias 
que contribuam para elevar 
a produtividade e valorizar 
a sojicultura brasileira, além 
de incentivar a sustentabi-
lidade de uma das culturas 
mais importantes do país. 
Para participar do programa, 
os sojicultores e técnicos de-
vem se inscrever até 15 de 

dezembro de 2009 através 
do site do CESB. Após pa-
gamento da taxa de inscrição 
(R$ 100,00), o produtor re-
ceberá a confirmação através 
de seu e-mail. 

Ao término do Desafio será 
proclamado o produtor com a 
maior produtividade nacional 
de soja. Os vencedores serão 
reconhecidos em uma ceri-
mônia ainda a ser definida e 
também ganharão uma via-
gem técnica aos Estados Uni-
dos em 2010, com duração de 
sete dias, período em que terá 
oportunidade de trocar expe-
riências com os maiores soji-
cultores e técnicos do país e 
apresentar as técnicas empre-
gadas no Brasil. 

Mais informações sobre o 
CESB: 
CDN Comunicação Corpo-
rativa 
Ligia Faria – (11) 3643-
2796
ligia.faria@cdn.com.br 
Renato Miranda – (11) 3643-
2787
remir@cdn.com.br 
Thiago Salles – (11) 3643-
2779
Thiago.salles@cdn.com.br
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O Comitê Estratégico 
Soja Brasil – CESB - entida-
de sem fins lucrativos, cria-
da em 2007 por profissio-
nais ligados à cultura da soja 
no Brasil, lança em agosto 
o Desafio Nacional de Má-
xima Produtividade de Soja 
da safra 2009/2010. Voltado 
aos sojicultores e técnicos 
recomendantes de todo país, 
o Desafio tem como objeti-
vo criar um ambiente nacio-
nal e regional que estimule 
estes produtores e técnicos 
a desafiar seus conhecimen-
tos e incentivar o desenvolvi-
mento de práticas inovadoras 
de cultivo, que possibilitem 
uma maior produtividade na 
mesma área plantada com 
sustentabilidade. 

São duas as categorias do 
Desafio: Área Irrigada (I) e 
Área não Irrigada (II). Os 
participantes poderão compe-
tir nas duas categorias, desde 
que as inscrições sejam inde-
pendentes. Cada participante 
pode inscrever de uma a três 
de suas áreas ou propriedades 
onde atuam, ou então talhões 
distintos na mesma proprie-
dade, desde que também cada 
área tenha uma ficha e uma 

CESB lança Desafio Máxima Produtividade 
para Safra 09/10

Ganhadores do Desafio vão aos Estados Unidos participar de programa de troca de experiências na produção de soja
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1. Nematóides da soja no Brasil. Há seis 
espécies que causam perdas à cultura da soja 
no Brasil: o nematóide-de-cisto-da-soja (He-
terodera glycines), três espécies de nematói-
des-das-galhas (Meloidogyne javanica, M. 
incognita e M. arenaria), o nematóide-renifor-
me (Rotylenchulus reniformis) e o nematói-
de-das-lesões (Pratylenchus brachyurus). O 
nematóide-de-cisto-da-soja (NCS), H. glyci-
nes, atualmente ocorre em mais de 3 milhões 
de hectares cultivados com soja, causando re-
boleiras de plantas amareladas e subdesenvol-
vidas. É muito comum nos estados do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas 
Gerais, mas também ocorre no Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo e Tocantins. Em solos 
arenosos (<15% de argila), mesmo pequenas 
populações desse nematoide produzem per-
das de 10 a 30%. Populações elevadas cau-
sam perdas superiores a 70%.

Dentre os nematóides-das-galhas, M. ja-
vanica é o mais comum em soja nos estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi-
ás, Minas Gerais e Bahia, exceto nas áre-
as em que se faz rotação com algodão, cul-
tura que favorece M. incognita. Nos estados 
do Paraná, São Paulo e Maranhão, M. java-
nica e M. incognita ocorrem em iguais pro-
porções, e no Rio Grande do Sul além dessas 
duas ocorre M. arenaria. Os nematóides-das-
galhas causam sintomas semelhantes aos des-
critos para o nematóide-de-cisto, mas que 
aparecem mais tarde (a partir da floração). 
Normalmente o amarelecimento foliar cau-
sado pelos nematoides-das-galhas apresenta 
padrão internerval, enquanto o causado pelo 
nematoide-de-cisto é uniforme na folha. Po-
rém, a principal diferença está nas raízes, que 
apresentam crescimento anômalo – as galhas 
– em número e tamanho variáveis no caso de 
Meloidogyne; ou subdesenvolvimento asso-
ciado à presença de fêmeas obesas esbranqui-
çadas presas às raízes no caso de Heterodera 
glycines. As maiores perdas, da ordem de 10 
a 40%, são observadas em soja cultivada em 
solos arenosos.

O nematóide-reniforme atualmente cau-
sa preocupação no centro-sul do Mato Gros-
so do Sul. É preciso cuidado para identificar 
os sintomas causados pelo nematóide-renifor-
me: as reboleiras são muito grandes, difíceis 
de serem percebidas por um observador de-
satento, e as plantas ficam menores, mas sem 
amarelecimento. As raízes não apresentam 
nem galhas nem fêmeas visíveis à vista de-
sarmada, mas têm a tendência a manter mais 
argila aderida à sua superfície. Perdas de 10 
a 30% têm sido verificadas em soja cultivada 
em solos médio-argilosos (25-35% de argila), 
situação que favorece esse nematoide.

O nematoide-das-lesões é mais frequente 
que qualquer uma das espécies acima cita-
das, mas normalmente ocorre em populações 
muito baixas. No estado do Mato Grosso e 
no norte do Mato Grosso do Sul, a existência 
de fatores favoráveis a ele – solos de textura 

Nematóides da Soja
média-arenosa (15-25% de argila), sequências 
de culturas suscetíveis (soja, milho e algodão) 
– levou ao aparecimento de populações ele-
vadas. Quando é o único nematoide presente, 
tem causado perdas da ordem de 10 a 25%. 
Outras vezes ocorre juntamente com o nema-
tóide-de-cisto ou os nematóides-das-galhas, 
contribuindo para aumentar as perdas causa-
das pelos mesmos.

2. Importância do manejo dos nematói-
des da soja. Inicialmente é preciso destacar 
a importância dos métodos preventivos de 
controle para diminuir a dispersão dos nema-
toides.

O nematóide-de-cisto é transportado em 
torrões de solo que acompanham os grãos 
de soja durante o transporte até o porto. Se-
mentes de pastagens também podem conter 
torrões de solo contaminados. A distâncias 
mais curtas, o solo levantado pelo vento du-
rante o preparo do solo é importante meio de 
transporte de H. glycines. Portanto, evitar o 
plantio de soja na beira de estradas e recu-
sar sementes de gramíneas contendo solo são 
medidas importantes para evitar a dispersão 
do nematóide-de-cisto-da-soja. Plantio direto 
e cultivo mínimo, pela menor movimentação 
do solo, contribuem também para tanto.

Os nematóides-das-galhas e das lesões, 
bem como o nematóide-reniforme, são trans-
portados por mudas, estacas enraizadas e 
tubérculos. Mudas de cafeeiro já foram ve-
ículos muito importantes de dispersão dos 
nematoides, porém nos dias de hoje a fiscali-
zação tem evitado esse problema. O mesmo 
não se pode dizer de mudas de ornamentais, 
frutíferas e principalmente espécies flores-
tais, utilizadas tanto na arborização urbana 
como para formação de maciços florestais 
em propriedades rurais. Portanto, é impor-
tante exigir que o viveirista se responsabilize 
pela qualidade das mudas que produz.

Infelizmente, no entanto, existem áreas 
cultivadas com soja que já estão infestadas 
por uma ou mais espécies de nematóides. 
Nesse caso, não resta alternativa ao produ-
tor se não tentar diminuir a população dos 
nematoides para evitar perdas de produção. 
As principais técnicas de controle dos ne-
matóides são o uso de cultivares de soja re-
sistentes e a rotação ou sucessão com cultu-
ras resistentes.

3. Cultivares resistentes. O uso de culti-
vares resistente é extremamente eficiente no 
controle do nematóide de cisto e do nematoi-
de reniforme. Há também cultivares de soja 
resistentes a Meloidogyne incognita e M. ja-
vanica, mas sua eficiência é reduzida quan-
do o nematoide está em altas populações. Há 
cultivares de soja resistentes ao nematóide-
das-lesões, mas sua eficácia no controle ain-
da não foi comprovado.

4. Rotação de cultura. A rotação de cul-
tura é recomendada em duas situações: au-
sência de cultivares de soja resistentes ao 
nematoide presente na área; ou população 
excessivamente elevada do nematoide, pois 
a resistência poderá não ser suficiente para 
evitar perdas de produção ou a resistência 

poderá ser quebrada pela seleção do ne-
matóide. A escolha da cultura para rotação 
dependerá dos resultados da análise nema-
tológica, pois uma planta pode não ser hos-
pedeira de certo nematóide, mas ser hospe-
deira de outro. Como exemplo, o algodoeiro 
não é hospedeiro do nematóide-de-cisto e de 
M. javanica, mas é hospedeiro do nematói-
de-reniforme, do nematóide-das-lesões e de 
M. incognita. Ou seja, dependendo do caso, 
o algodoeiro pode ser excelente opção de 
controle ou pode aumentar as perdas causa-
das pelos nematóides.

O milho é a principal cultura para rota-
ção com soja, em áreas infestadas com ne-
matóides. Todos os genótipos conhecidos de 
milho são resistentes ao nematóide-de-cisto 
e ao nematóide-reniforme, mas suscetíveis 
ao nematóide-das-lesões. Isso é válido para 
qualquer cultivar ou híbrido de milho. Por-
tanto, em áreas infestadas com H. glycines e 
R. reniformis, o milho é opção para rotação, 
como cultura de verão, ou para sucessão, 
como cultura safrinha. É preciso destacar 
que quanto maior a infestação do nematói-
de, mais difícil é o controle, ou seja, mais 
tempo é preciso continuar com o milho (ou 
qualquer outra cultura resistente) para que 
a população do nematoide fique suficiente-
mente baixa para não causar perdas à cultu-
ra subsequente de soja.

O milho também pode ser utilizado em 
rotação ou sucessão com a soja para o con-
trole dos nematóides das galhas, mas com um 
cuidado: no caso de M. javanica, apenas 20 
a 30% das cultivares ou dos híbridos são re-
sistentes a esse nematoide, e podem ser reco-
mendados; no caso de M. incognita, menos 
de 1% dos genótipos conhecidos são resis-
tentes. Portanto, três ações são essenciais 
para obter o controle dos nematóides das ga-
lhas por meio de rotação ou sucessão com 
milho: identificar a espécie de Meloidogyne; 
conhecer as cultivares ou os híbridos de mi-
lho que são resistentes à espécie identificada; 
verificar a população do nematóide no final 
da safra de milho.

Milheto, sorgo, aveia, braquiária e colo-
nião podem ser utilizados em sucessão com 
a soja, como cobertura de outono e inverno, 
e os comentários, acima feitos para o milho, 
também são válidos para eles, principalmen-
te em relação à necessidade de conhecer a re-
ação de resistência ou suscetibilidade aos ne-
matoides presentes na área.

5. Nematicidas. Não é atualmente um 
método importante no manejo dos nematoi-
des da soja, em função do custo elevado dos 
principais produtos disponíveis. Porém, as 
formulações para tratamento de sementes po-
dem viabilizar seu uso na cultura da soja em 
futuro próximo.

6. Controle biológico. O uso de fungos e 
bactérias no controle dos nematóides da soja 
se tornará viável a curto e médio prazo (entre 
5 e 25 anos) com a solução de algumas difi-
culdades ainda existentes, como o ainda ele-
vado custo da técnica – no caso da aplicação 
inundativa.

Professor Mário Massayuki Inomoto
Nematologia Agrícola
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O mofo-branco é uma doença 
altamente destrutiva causada pelo 
fungo Sclerotinia sclerotiorum, que 
ataca espécies como a soja, o feijão 
comum, o algodão, entre outras. Sua 
importância é justificada pela agres-
sividade da doença, transmissão por 
sementes, e sobrevivência no solo 
por oito anos ou mais, em estruturas 
de resistência chamadas de escleró-
dios. O patógeno tem mais de 400 
espécies hospedeiras, fato que res-
tringe muito as opções para rotação 
de culturas nas áreas infestadas. Pra-
ticamente só as gramíneas não são 
hospedeiras de S. sclerotiorum. 

As epidemias do mofo branco 
são iniciadas após a germinação 
dos escleródios no solo úmido. Os 
escleródios germinam dando ori-
gem a pequenos cogumelos em 
forma de taça, chamados de apo-
técios, que liberam esporos no ar, 
para inicialmente colonizar flores 
em senescência. Quando as flores 
colonizadas pelo patógeno caem 
sobre folhas ou hastes, as plan-
tas são invadidas dando início ao 
apodrecimento dos tecidos e mor-
te das partes atacadas. Além destes 
sintomas, o patógeno também tem 
sinais típicos que facilitam o seu 
diagnóstico: a produção de micélio 
branco (o “mofo” branco) e a pro-
dução de novos escleródios nos te-
cidos afetados.

É praticamente impossível se er-
radicar S. sclerotiorum das áreas 
afetadas. Mesmo assim, diversas 
práticas culturais estão disponíveis 
para comporem o manejo integrado 
da doença, e permitem a recupera-
ção da produtividade das culturas, 
reduzindo sua importância. São tec-
nologias relativamente simples e 
acessíveis a um grande número de 
agricultores, e em sua maioria pre-
ventivas. A Tabela 1 traz exemplos 
de diferentes métodos de controle 
para o controle de doenças, úteis 
para o manejo do mofo branco. Al-
guns destes métodos tem maior des-
taque. Ainda que não erradiquem o 
patógeno, permitem uma notável re-
dução da severidade do mofo bran-
co, e redução de custos envolvidos 

no seu controle.
A cobertura do solo com palhada 

forma uma barreira física à forma-
ção de apotécios, e ao lançamento 
de esporos do patógeno. Nesta prá-
tica a inibição de apotécios pode 
ser superior a 90% e é obtida geral-
mente com braquiárias – geralmen-
te Brachiaria ruziziensis ou B. bri-
zantha. Junto ao aporte de matéria 
orgânica no solo e à formação de 
palhada, há um aumento da ativida-
de de microrganismos benéficos do 
solo, que parasitam ou degradam os 
escleródios do patógeno. A palha-
da de braquiária, com massa entre 
8 a 10 ton. ha-1, tem maior durabi-
lidade do que a de outras espécies 
e, quando bem formada, protege as 
lavouras durante seu período repro-
dutivo, fase crítica para o desenvol-
vimento do mofo branco. 

Com o cultivo de gramíneas aden-
sadas também pode ser formado um 
microclima favorável à germinação 
de apotécios, mantendo-se a umida-
de do solo alta por algumas semanas. 
Nesse ambiente, a formação de apoté-
cios ocorre sob uma cultura não-hos-
pedeira e leva ao esgotamento uma 
grande quantidade de escleródios no 
solo, que não germinam novamente. 
O ambiente úmido sob as gramíneas, 
ou sob sua palhada, aumenta também 
a eficiência do controle biológico por 
Trichoderma spp., que pode ser apli-

cado na área para intensificar a desin-
festação do solo.

O mofo branco se desenvolve 
mais lenta ou mais tardiamente em 
cultivares de arquitetura mais ereta, 
e/ou com ciclo precoce, em compa-
ração às de ciclo normal ou tardio, 
por ficarem expostas no campo por 
menos tempo. Geralmente, também 
há menor incidência de plantas do-
entes nos espaçamentos maiores, e 
onde o plantio é instalado na dire-
ção do vento dominante. De modo 
contrário, os plantios adensados e a 
adubação nitrogenada em excesso 
favorecem o mofo branco. 

O controle químico do mofo bran-
co deve ser feito preventivamente, 
indicando-se a pulverização quan-
do há queda das primeiras flores da 
cultura, concomitante à presença de 
apotécios no solo. Em cada situação 
é importante monitorar o desenvol-
vimento da cultura e da doença, para 
se definir o momento ideal para apli-
cação e a necessidade de outras inter-
venções. Devido aos desafios “extra” 
proporcionados por S. sclerotiorum 
como a ausência de cultivares resis-
tentes, ampla gama de hospedeiras e 
sobrevivência no solo, a implantação 
de medidas eficazes para manejo do 
mofo branco precisam quase sempre 
se antecipar à germinação de escle-
ródios sendo, portanto, majoritaria-
mente preventivas.

Mofo Branco – Sclerotinia sclerotiorum
Murillo Lobo Junior

Pesq. da Embrapa Feijão e Arroz

Tabela 1. Práticas culturais recomendadas para o manejo integrado do mofo branco, e alvo principal de 
cada método (adaptado de Hall & Nasser, 1996).
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dios. O patógeno tem mais de 400 
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de culturas nas áreas infestadas. Pra-
ticamente só as gramíneas não são 
hospedeiras de S. sclerotiorum. 
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forma de taça, chamados de apo-
técios, que liberam esporos no ar, 
para inicialmente colonizar flores 
em senescência. Quando as flores 
colonizadas pelo patógeno caem 
sobre folhas ou hastes, as plan-
tas são invadidas dando início ao 
apodrecimento dos tecidos e mor-
te das partes atacadas. Além destes 
sintomas, o patógeno também tem 
sinais típicos que facilitam o seu 
diagnóstico: a produção de micélio 
branco (o “mofo” branco) e a pro-
dução de novos escleródios nos te-
cidos afetados.
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da doença, e permitem a recupera-
ção da produtividade das culturas, 
reduzindo sua importância. São tec-
nologias relativamente simples e 
acessíveis a um grande número de 
agricultores, e em sua maioria pre-
ventivas. A Tabela 1 traz exemplos 
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para o controle de doenças, úteis 
para o manejo do mofo branco. Al-
guns destes métodos tem maior des-
taque. Ainda que não erradiquem o 
patógeno, permitem uma notável re-
dução da severidade do mofo bran-
co, e redução de custos envolvidos 

no seu controle.
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forma uma barreira física à forma-
ção de apotécios, e ao lançamento 
de esporos do patógeno. Nesta prá-
tica a inibição de apotécios pode 
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te Brachiaria ruziziensis ou B. bri-
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mente preventivas.

Mofo Branco – Sclerotinia sclerotiorum
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Pesq. da Embrapa Feijão e Arroz
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Nas últimas safras de soja, 
o aumento da incidência de la-
gartas em vários estados exi-
giu modificações no manejo 
e mudanças nas doses de de-
fensivos utilizados até então 
para seu controle. Desde en-
tão, o complexo de lagartas da 
soja e falsa-medideira ganha a 
atenção da equipe de profis-
sionais da FMC Agricultural 
Products, em busca de solu-
ções tecnológicas eficazes e 
apropriadas aos fatores de in-
festação mais atuais.

As lagartas falsas-medidei-
ras, de uma maneira geral são 
mais difíceis de ser manejadas 
que as lagartas-da-soja. Além 
disso, enquanto a lagarta-da-
soja ataca a parte superior da 
planta de soja e é facilmente 
constatada pelo agricultor, 
a falsa-medideira ocorre no 
terço médio da planta e só é 

Praça DoS inSEtoS

* Gustavo Canato

Lagartas de difícil controle
notada quando já causou seu 
dano – por habitar o baixei-
ro da planta, essa espécie se 
expõe menos aos inseticidas 
aplicados. Na soja transgênica 
há ainda que levar em consi-
deração que essa cultura ocor-
re especificamente com a qua-
se ausência de invasoras, os 
inimigos naturais das lagartas 
falsas-medideiras tornaram-se 
escassos e até ausentes nas la-
vouras, o que tem favorecido 
a ocorrência de surtos destas 
lagartas.

O Talstar 100 EC, age por 
contato e ingestão, e propor-
ciona excelentes resultados 
para o controle das lagartas e 
percevejos, ao mesmo tempo 
em que promove supressão 
em ácaros. Tem baixa solu-
bilidade, o que confere uma 
persistência maior nas folhas 
da soja (maior possibilidade 
do inseto ter contato/exposi-
ção ao produto). Trata-se de 

um produto moderno, seguro 
que traz extra proteção com 
economia.

O produto é uma nova opção 
no controle de lagartas e perce-
vejos, cujo principal benefício 
é sua ação prolongada em rela-
ção aos demais inseticidas.

O Dipel® é um inseticida 
biológico de ocorrência natural 
que controla eficazmente lagar-
tas falsas medideiras. A solução 
destrói as lagartas de impor-
tância econômica, mas não os 
insetos benéficos, predadores 
naturais das mesmas. Além 
disso, tem ação residual, o que 
permite uma efetiva proteção à 
lavoura.

Controle biológico seletivo 
com baixa toxicidade, atuan-
do no sistema digestivo. Ideal 
para manejo de resistência de 
pragas.

*Gustavo Canato é Gerente de
Produtos Inseticidas da FMC

Agricultural Products
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A competição provocada pelas 
plantas daninhas em uma lavoura 
de soja pode resultar em perdas 
significativas, reduzindo em mais 
de 80% a produção da cultura. As 
plantas daninhas competem prin-
cipalmente por recursos básicos ao 
seu desenvolvimento, como a água, 
a luz e os nutrientes. No entanto, a 
necessidade por esses recursos va-
ria dentro do ciclo da cultura, razão 
pelo qual se torna importante co-
nhecer as fases onde a interferência 
das plantas daninhas pode ser mais 
prejudicial para a soja, que chama-
mos de matocompetição. Trabalhos 
recentes nessa área mostram que 
o período crítico de prevenção da 
interferência das plantas daninhas 
na soja começa aproximadamente 
entre os 12 e 15 dias e vai até os 
35 a 45 dias após a emergência da 
cultura. Portanto, esses trabalhos 
mostram que é importante evitar 
a competição das plantas daninhas 

Dessecação Focada para a Produtividade
no período inicial do desenvolvi-
mento da soja.

Como a cultura da soja é pre-
dominantemente cultivada no 
sistema de plantio direto, o con-
trole das plantas daninhas antes 
da semeadura é realizado através 
do uso de herbicidas, na aplica-
ção denominada de dessecação 
ou manejo, que substitui a aração 
e a gradagem realizadas no siste-
ma convencional. Essa operação 
é considerada fundamental no 
manejo de plantas daninhas, pois 
se bem realizada facilitará todo o 
restante do processo de controle 
das infestantes dentro da cultura, 
com reflexos até a colheita e tam-
bém para as culturas que virão em 
sucessão, como o milho safrinha 
ou os cereais de inverno.

Os principais herbicidas uti-
lizados na dessecação são os de 
ação total, não seletivos, princi-
palmente glyphosate e paraquat, 
que têm sofrido associação de 
outros herbicidas, principalmente 

* Fernando Storniolo Adegas latifoliadicidas, a fim de melhorar 
seu espectro de ação sobre plantas 
daninhas dicotiledôneas. Outra 
opção interessante para se evitar 
a matocompetição inicial é a as-
sociação de herbicidas com ação 
residual nessa dessecação, pois 
além de poder melhorar o espectro 
de controle das infestantes já pre-
sentes na área, evita ou retarda a 
germinação das sementes de plan-
tas daninhas quando a soja está 
iniciando o seu desenvolvimento.

É importante salientar que uma 
boa dessecação, que é aquela que 
controla com eficiência e em tem-
po adequado as plantas daninhas, 
não deve ser exclusiva para a cul-
tura da soja, mas sim para a seme-
adura de qualquer cultura a ser ex-
plorada nos diversos sistemas de 
produção de grãos existentes no 
nosso país.

* Dr., Pesquisador da Embrapa Soja, 
Londrina (PR), adegas@cnpso.

embrapa.br
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Manejo total das Doenças da Soja 
aumenta Eficiência no Campo

Com todas as tecnologias e no-
vos produtos disponíveis no mer-
cado, o produtor agrícola moderno 
não pode e não precisa mais contar 
com a sorte para obter sucesso no 
plantio e na colheita da soja. Para 
ter sucesso ele deve observar al-
guns fatores que influenciam dire-
tamente no resultado da lavoura e 
que podem, de um jeito ou de ou-
tro, ser gerenciados pelo produtor 
rural. Usar sementes sadias; o ma-
nejo adequado da fertilidade; a épo-
ca correta de plantio e ciclos culti-
vares; manejo de pragas e plantas 
invasoras; parque de máquinas 
adequado a área plantada; tecnolo-
gia de aplicação; identificação cor-
reta e precoce das doenças e o uso 
de produtos para a proteção da la-
voura eficientes. Observando estes 
itens, o sucesso da plantação virá 
com mais segurança.   Hoje o ma-
nejo de doenças na cultura da soja 
é fundamental e representa cerca de 
30 a 35% do custo dos defensivos. 

O marco na necessidade de mo-
nitorar com mais eficiência as do-
enças que atingem a soja, ocorreu 
com o aparecimento – nas safras 
de 2001/2002 - da ferrugem asi-
ática, ou ferrugem da soja como é 
mais conhecida hoje. O ciclo da do-
ença é muito rápido. Se constatada 
a doença o produtor atrasar 7 dias 
na aplicação do defensivo as perdas 
na lavoura podem chegar a 20%, de-
pendendo das condições climáticas. 
Em 12 dias, as perdas atingem 35%. 
A doença é muito agressiva.

O Consórcio Antiferrugem, que 
foi criado em 2004 por diversas en-
tidades da cadeia produtiva, moni-
tora a infestação da Ferrugem da 
Soja no Brasil. Só este ano conta-
bilizou 676 focos de ferrugem asiá-
tica em lavouras comerciais, sendo 
242 registros nos primeiros 10 dias 
de 2010. O número total de relatos 
mantém-se acima do registrado nas 
safras anteriores para o mesmo pe-
ríodo.

Foi pensando nisso que a Milenia 
Agrociências criou o Programa Ma-
nejo Total, que tem como principal 
objetivo proteger a lavoura da soja 
das principais doenças que causam 
prejuízos ao produtor rural. A idéia 
é agir no momento certo com o pro-
duto certo para dar maior segurança 
e rentabilidade ao produtor. Quan-
do pensamos em ferrugem asiática 
da soja, o momento de aplicação é 

fundamental para um controle efi-
ciente. A grande questão é: quando 
é o melhor momento de aplicar o 
fungicida? Para se ter a melhor re-
lação custo/benefício, a idéia é apli-
car o fungicida quando temos a cer-
teza que o fungo esta presente, mas 
ainda não temos a manifestação 
da doença. Chamamos de momen-
to zero. Quando o técnico encontra 
a pústula da ferrugem, a doença já 
está instalada e não se faz mais um 
trabalho preventivo. Por isso preci-
samos identificar a doença no mo-
mento zero para otimizar o desem-
penho dos fungicidas na proteção 
da lavoura.

Uma das ferramentas essenciais 
é o Kit de Identificação de Ferru-
gem da Soja, um teste de diagnós-
tico rápido e eficiente para saber 
se o fungo causador da doença 
contaminou a lavoura do agricul-
tor. O diagnóstico é simples, feito 
na própria lavoura, demora apenas 
alguns minutos e identifica a doen-
ça mesmo antes de aparecerem as 
primeiras lesões na planta. Com a 
confirmação da doença, o produtor 
pode agir rapidamente e controlar a 
infestação através da utilização de 
fungicidas eficientes, reduzindo os 
prejuízos. A Milenia Agrociências 
tem exclusividade na distribuição 
no Brasil do Kit de Identificação 
de Ferrugem da Soja no Brasil. A 
metodologia aplicada no Progra-
ma de Manejo Total da Soja tem 
dado ótimos resultados e em breve 
a empresa lançará o Programa de 
Manejo Total do Trigo.

Sintomatologia da do-
ença

• Os primeiros sintomas são ca-
racterizados por lesões foliares tipo 
encharcamento. 

• Com o desenvolvimento, a le-
são de coloração acinzentada torna-
se marrom e são delimitada pelas 
nervuras. As lesões são mais nume-
rosas na face inferior da folha.

• Em ataques severos, as lesões 
podem ser encontradas nas vagens, 
nas hastes e nos pecíolos.

* Gerente de Marketing
Fungicidas

Adriano Roland*
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samos identificar a doença no mo-
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se o fungo causador da doença 
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Sintomatologia da do-
ença

• Os primeiros sintomas são ca-
racterizados por lesões foliares tipo 
encharcamento. 

• Com o desenvolvimento, a le-
são de coloração acinzentada torna-
se marrom e são delimitada pelas 
nervuras. As lesões são mais nume-
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nas hastes e nos pecíolos.

* Gerente de Marketing
Fungicidas

Adriano Roland*
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No contexto atual de preocupante depen-
dência das importações de matérias primas 
para fabricação de fertilizantes minerais, se-
ria utópico pensar a médio e curto prazo em 
auto-suficiência. Porém,  tratando-se do nu-
triente Fósforo existe no Brasil grande ca-
pacidade industrial instalada e boa parte das 
rochas fosfáticas brasileiras são adequadas à 
produção de  superfosfato simples  e  outros 
fertilizantes fosfatados de baixa concentra-
ção via rota do sulfúrico. Esta nova família 
de produtos se originou a partir de inúmeros 
trabalhos de pesquisa e revisões na legisla-
ção, pela obtenção de altos índices de efici-
ência agronômica,  e em favor de um melhor 
aproveitamento das reservas brasileiras de 
rocha com impurezas  e elevados teores óxi-
dos de ferro e alumínio. A conclusão desses 
trabalhos foi de que esses fertilizantes atua-
ram bem como fonte de fósforo nas condi-
ções de campo e que o teor de fósforo solú-
vel em água não influenciou a performance 
dos fertilizantes e o IEA (índice de eficiência 
agronômica) 

A legislação brasileira que aprova as defi-
nições e normas sobre as especificações e as 
garantias, as tolerâncias, o registro, a embala-
gem e a rotulagem dos fertilizantes minerais, 
destinados à agricultura está contemplada na 
Instrução Normativa N° 5, de 23 de fevereiro 
de 2007, no seu anexo II, nela estão descritas 
as especificações dos fertilizantes fosfatados 
de baixa concentração, os quais contemplam 
o superfosfato simples e outros fertilizantes 
minerais simples, como o FAS (Fosfato aci-
dulado sulfúrico) decorrentes da rota de solu-
bilização pelo uso de ácido sulfúrico.  

A principal característica desses fertili-
zantes é que, além do fornecimento de fósfo-
ro, determinado em citrato neutro de amônio 

Figura 3. Efeito de doses e fontes de cálcio no crescimento de raízes de trigo, milho e soja em comparação com a parcela
                testemunha sem aplicação de cálcio. Fonte: CPAC (1981)

Superfosfatos Simples e outros fertilizantes fosfatados 
solubilizados industrialmente via rota do Ácido Sulfúrico

+ água, com garantia mínima de solubilidade 
em água, há também cálcio, enxofre e, even-
tualmente, nitrogênio e magnésio A presença 
do enxofre nesses fertilizantes minerais sim-
ples é um dos principais fatores para a ob-
tenção de alta eficiência agronômica desses 
produtos, uma vez que a grande maioria dos 
solos brasileiros, notadamente os localizados 
na região dos cerrados, apresenta deficiência 
desse nutriente. Estima-se que 70% dos solos 
brasileiros respondam positivamente à adu-
bação com enxofre.

Um dos efeitos mais marcantes dos fertili-
zantes fosfatados de baixa concentração solu-
bilizados via rota sulfúrica, como o superfos-
fato simples, é a melhoria do aprofundamento 
do sistema radicular das culturas, principal-
mente na região dos cerrados. Isso acontece, 
pois é sabido que um dos fatores mais limitan-
tes à produção agrícola nessa região é a alta 
probabilidade da ocorrência de veranicos du-
rante a estação das chuvas, associada à baixa 
capacidade de retenção de umidade e limitado 
desenvolvimento do sistema radicular de vá-
rias culturas imposto pela deficiência de cálcio 
e toxidez de alumínio no subsolo.

A toxidez de alumínio e a deficiência de 
cálcio nas camadas subsuperficiais é ampla-
mente documentada em vários trabalhos de 
pesquisa desenvolvidos no Brasil. Estima-
se que 70% dos solos brasileiros apresentem 
esse tipo de problema. 

Evidências de que a deficiência de cál-
cio em profundidade, além da toxidez de 
alumínio, representam sérias restrições ao 
desenvolvimento do sistema radicular são 
abundantes no Brasil. Trabalho de pesquisa 
desenvolvido no CPAC, em Brasília (DF), 
mostra que aplicações de cálcio, seja na for-
ma de cloreto, fosfato ou carbonato de cálcio, 

em amostra de subsolos com extrema defici-
ência de cálcio, proporcionaram significati-
vos aumentos no comprimento de raízes de 
milho e soja, em comparação com a parcela 
testemunha, sem aplicação dessas fontes de 
cálcio, mesmo com o valor do pH em água de 
5,7, sob condições naturais (Figura 3).

Pesquisas adicionais evidenciaram que 
a movimentação do cálcio no perfil do solo  
com todos os benefícios inerentes no sentido 
de aprofundamento do sistema radicular das 
plantas cultivadas, é altamente dependente 
dos íons acompanhantes. Diferentes sais de 
cálcio têm um comportamento específico 
quanto à velocidade de penetração no sub-
solo e quanto à profundidade em que esses 
efeitos benéficos se manifestam. No caso 
do sulfato de cálcio, outros trabalhos com-
provam aumento significativo de cálcio nas 
camadas subsuperficiais evidenciando a im-
portância para a região dos cerrados da cons-
trução de fertilidade no perfil e do que isso 
representa em termos de segurança e melhor 
convivência com a possibilidade de verani-
cos prolongados. Como uma das principais 
vantagens da utilização de fertilizantes fosfa-
tados de baixa concentração via rota do ácido 
sulfúrico, podemos destacar o fornecimento 
de enxofre, nutriente de extrema importância 
e demanda anual para culturas como soja, 
milho e algodão nos solos de cerrado,  onde 
predominam teores baixos de matéria orgâni-
ca e o aprofundamento e perda do elemento 
no perfil é uma realidade. A equivalência de 
enxofre deve ser feita levando em conta que 
uma tonelada de Super simples tem 500 de 
sulfato de cálcio anidro, ou seja puro, o que 
equivale a 740 quilos de fosfogesso conside-
rando umidade e hidratação molecular.

O fornecimento e a resposta positiva aos 
micronutrientes nos solos de cerrado tem sido 
comprovado em vários trabalhos de pesquisa 
e a possibilidade de incorporação destes ao 
grânulo de super simples e nos fertilizantes 
de baixa concentração é importante na maior 
solubilização dos micros e disponibilidade 
para as plantas. 

Com os aumentos gradativos das produ-
tividades de soja , milho e algodão na região 
oeste da Bahia e com a elevação dos custos 
por conta dos controles fitossanitários, faz-se 
necessário cada vez mais um suprimento nu-
tricional que atenda a essas novas demandas. 
Além disso com maior perfil construído, com 
um sistema radicular sem impedimentos físi-
cos (compactação) nem químicos (deficiên-
cia de Cálcio e toxidez de alumínio) teremos 
melhor convivência com o estresse hídrico 
que ocorre nos veranicos prolongados, con-
sequentemente a manutenção do potencial 
produtivo.
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Larvas de lepidópteros são de 
longe as principais pragas da cultu-
ra da soja no Brasil. As espécies de 
lepidópteros mais comuns que ocor-
rem na cultura são a Anticarsia gem-
matalis (lagarta-da-soja), Pseudo-
plusia includens (falsa-medideira), 
Spodoptera cosmioides (lagarta-pre-
ta), Spodoptera eridania (lagarta-
das-vagens), Spodoptera frugiperda 
(lagarta-militar), Heliothis virescens 
(lagarta-da-maçã), Omiodes indicata 
(lagarta-enroladeira) e Epinotia apo-
rema (broca-das-axilas).

A lagarta-da-soja pode variar da 
coloração totalmente verde para par-
do-avermelhada ou preta, com es-
trias brancas sobre o dorso e quatro 
pares de pernas abdominais, consu-
mindo a superfície foliar, inclusive 
as nervuras e pecíolos.

A falsa-medideira tem coloração 
verde-claro com uma série de linhas 
brancas longitudinais espalhadas so-
bre o dorso e apenas dois pares de 
pernas abdominais, consumindo as 
folhas sem destruir as nervuras, con-
ferindo aspecto rendilhado ao dano.

As espécies de Spodoptera fazem 
as posturas em forma de massas de 
ovos, dando origem a colônias de la-
gartas que se espalham pelas plan-
tas originando danos em reboleiras. 
Lagartas desenvolvidas de S. erida-
nia apresentam tonalidade esverdea-
da e listras amarelas sobre o dorso, 
enquanto que lagartas de S. cosmio-
ides apresentam listras alaranjadas 
com pontos brancos. As lagartas de 
S. frugiperda são pardas com três lis-
tras claras possuindo um “Y” inver-
tido na cabeça. Consomem tanto fo-
lhas como as vagens da soja.

A lagarta-das-maçãs, mais comum 
no algodão, ataca também a soja, ge-
ralmente a partir do florescimento, 
quando destroem flores, vagens e os 
grãos, além das folhas novas.

A lagarta-enroladeira é de fácil 
identificação pelo hábito de se enro-
lar nas folhas da soja, assim como a 
broca-das-axilas, pelo hábito de bro-
quear os ponteiros das plantas.

O controle na-
tural de lagartas 
pode ser muito 
efetivo, por haver 
um grande número 
de predadores, pa-
rasitóides, fungos 
e vírus entomo-
patogênicos pre-
sentes na nature-
za, que atacam as 
lagartas. Os prin-
cipais agentes de 

controle biológico 

da lagartas são os insetos 
predadores (hemípteros, 
coleópteros e aracnídios), 
vespideos parasitóides (de 
lagartas e ovos) e os pató-
genos (vírus – Baculovirus 
anticarsia; bactérias – Ba-
cillus thuringiensis; fungos 
– Nomuraea rileyi). A sua 
maior ou menor efetivida-
de depende muito das con-
dições climáticas no decorrer do cul-
tivo. Os períodos de estiagem, com 
altas temperaturas e baixa umidade, 
oferecem condições favoráveis às pra-
gas e desfavoráveis aos inimigos na-
turais. Assim se torna necessário tam-
bém o controle químico que, por sua 
vez, deve ser inserido corretamente 
no manejo integrado de pragas e do-
enças, com monitoramento periódico, 
observação dos níveis de controle pre-
conizados pela pesquisa oficial e uso 
de produtos mais seletivos.

O sucesso do controle químico 
tem uma relação direta com os há-
bitos de cada lagarta, uma vez que a 
grande maioria dos inseticidas tem, 
principalmente, uma ação por inges-
tão, isto é, a lagarta precisa ingerir 
a dose letal do inseticida ao se ali-
mentar de folhas e ou vagens efetiva-
mente atingidas no processo de pul-
verização. Desta forma, o 
estágio de fechamento da 
cultura e a qualidade da 
pulverização são também 
fatores decisivos para um 
bom controle de espécies 
que ficam mais protegi-
das.

A lagarta-da-soja, por 
ter um hábito de iniciar a 
se alimentar mais no topo 
das plantas é, sem dúvida, 
mais fácil de ser atingida 
e controlada. Já as demais 
lagartas, ou atacam folhas 
do terço mediano das plan-
tas, ou enrolam-se nas folhas, ou bro-
queiam ponteiros e vagens, sendo as-
sim mais difíceis de serem atingidas 
pelos inseticidas. Geralmente neces-
sitam então de aplicações de melhor 
qualidade, com inseticidas mais es-
pecíficos e ou doses mais elevadas. 

Bayer CropScience oferece solu-
ções adequadas ao MIP da soja

Com o lançamento de Belt no 
Brasil, inseticida com mecanis-
mo de ação inédito no mercado, co-
mo regulador dos receptores de ria-
nodina, agindo nos canais de cálcio 
das fibras musculares das lagartas, a 
Bayer CropScience oferece um pro-
grama de manejo das lagartas da 
cultura da soja, seletivo aos inimi-
gos naturais de pragas e plenamen-
te compatível com o MIP – Manejo 

Integrado de Pragas.
Para que este programa se torne 

ainda mais completo, também é im-
portante o tratamento de sementes 
com CropStar* (*em fase de registro), 
que exerce controle de pragas masti-
gadoras e sugadoras e evita o ataque 
dos nematóides ao sistema radicular, 
protegendo as plantas de soja nos pri-
meiros dias após a emergência na la-
voura.Desta maneira, por meio da uti-
lização de inseticidas que apresentam 
tanto seletividade ecológica (CropS-
tar), quanto seletividade fisiológica 
(Certero, Belt e Larvin), os inimigos 
naturais estarão sendo preservados 
desde a emergência até a fase repro-
dutiva, e se tornam aliados no am-
biente da cultura, obtendo-se o mane-
jo integrado das pragas da soja.

MIP Bayer CropScience para o 

manejo das lagartas na soja:
CropStar*: No tratamento de se-

mentes, protegendo contra as pragas 
iniciais que atacam a cultura.

Certero: Na primeira aplicação, 
na fase vegetativa, no manejo da la-
garta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

Belt: Em aplicação até o início 
da fase reprodutiva, no manejo do 
complexo de lagartas desfolhadoras 
(Pseudoplusia, Spodoptera e Anti-
carsia)

Larvin: Em aplicações tardias, 
corretivas e na soja fechada, para o 
complexo de lagartas.

*CropStar encontra-se em fase 
de extensão de uso para soja.

1Engenheiro agrônomo e gerente 
de Desenvolvimento Técnico – In-
seticidas da Bayer CropScience

Manejo de Lagartas em Soja
Luiz Weber1

Aranha predando lagarta
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Lagartas desenvolvidas de S. erida-
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da e listras amarelas sobre o dorso, 
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ides apresentam listras alaranjadas 
com pontos brancos. As lagartas de 
S. frugiperda são pardas com três lis-
tras claras possuindo um “Y” inver-
tido na cabeça. Consomem tanto fo-
lhas como as vagens da soja.
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tural de lagartas 
pode ser muito 
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um grande número 
de predadores, pa-
rasitóides, fungos 
e vírus entomo-
patogênicos pre-
sentes na nature-
za, que atacam as 
lagartas. Os prin-
cipais agentes de 

controle biológico 

da lagartas são os insetos 
predadores (hemípteros, 
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lagartas e ovos) e os pató-
genos (vírus – Baculovirus 
anticarsia; bactérias – Ba-
cillus thuringiensis; fungos 
– Nomuraea rileyi). A sua 
maior ou menor efetivida-
de depende muito das con-
dições climáticas no decorrer do cul-
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oferecem condições favoráveis às pra-
gas e desfavoráveis aos inimigos na-
turais. Assim se torna necessário tam-
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no manejo integrado de pragas e do-
enças, com monitoramento periódico, 
observação dos níveis de controle pre-
conizados pela pesquisa oficial e uso 
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verização. Desta forma, o 
estágio de fechamento da 
cultura e a qualidade da 
pulverização são também 
fatores decisivos para um 
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que ficam mais protegi-
das.

A lagarta-da-soja, por 
ter um hábito de iniciar a 
se alimentar mais no topo 
das plantas é, sem dúvida, 
mais fácil de ser atingida 
e controlada. Já as demais 
lagartas, ou atacam folhas 
do terço mediano das plan-
tas, ou enrolam-se nas folhas, ou bro-
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sim mais difíceis de serem atingidas 
pelos inseticidas. Geralmente neces-
sitam então de aplicações de melhor 
qualidade, com inseticidas mais es-
pecíficos e ou doses mais elevadas. 

Bayer CropScience oferece solu-
ções adequadas ao MIP da soja

Com o lançamento de Belt no 
Brasil, inseticida com mecanis-
mo de ação inédito no mercado, co-
mo regulador dos receptores de ria-
nodina, agindo nos canais de cálcio 
das fibras musculares das lagartas, a 
Bayer CropScience oferece um pro-
grama de manejo das lagartas da 
cultura da soja, seletivo aos inimi-
gos naturais de pragas e plenamen-
te compatível com o MIP – Manejo 

Integrado de Pragas.
Para que este programa se torne 

ainda mais completo, também é im-
portante o tratamento de sementes 
com CropStar* (*em fase de registro), 
que exerce controle de pragas masti-
gadoras e sugadoras e evita o ataque 
dos nematóides ao sistema radicular, 
protegendo as plantas de soja nos pri-
meiros dias após a emergência na la-
voura.Desta maneira, por meio da uti-
lização de inseticidas que apresentam 
tanto seletividade ecológica (CropS-
tar), quanto seletividade fisiológica 
(Certero, Belt e Larvin), os inimigos 
naturais estarão sendo preservados 
desde a emergência até a fase repro-
dutiva, e se tornam aliados no am-
biente da cultura, obtendo-se o mane-
jo integrado das pragas da soja.

MIP Bayer CropScience para o 

manejo das lagartas na soja:
CropStar*: No tratamento de se-

mentes, protegendo contra as pragas 
iniciais que atacam a cultura.

Certero: Na primeira aplicação, 
na fase vegetativa, no manejo da la-
garta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

Belt: Em aplicação até o início 
da fase reprodutiva, no manejo do 
complexo de lagartas desfolhadoras 
(Pseudoplusia, Spodoptera e Anti-
carsia)

Larvin: Em aplicações tardias, 
corretivas e na soja fechada, para o 
complexo de lagartas.

*CropStar encontra-se em fase 
de extensão de uso para soja.

1Engenheiro agrônomo e gerente 
de Desenvolvimento Técnico – In-
seticidas da Bayer CropScience

Manejo de Lagartas em Soja
Luiz Weber1

Aranha predando lagarta
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A Nufarm SA., empresa es-
pecializada na produção e co-
mercialização de produtos fi-
tossanitários, uma das líderes 
mundiais entre as empresas 
de Genérico, está participan-
do da Passarela da Soja apre-
sentando seu Portfólio para a 
cultura da Soja.

Com sede em Melbourne 
na Austrália, presente em mais 
de 100 países, com 14 fábricas 
e 20 escritórios, empregan-
do mais de 3.000 pessoas no 
Mundo, 350 no Brasil. Possui 
um parque fabril de 161.000 
m2 localizado em Maracanaú-
CE e 05 Centros de Distribui-
ção localizados em: Barueri 
(SP), Londrina (PR), Cacho-
eirinha (RS), Cuiabá (MT) e 
Maracanaú (CE). Possui um 
Escritório Comercial e Marke-
ting em São Paulo (SP) e uma 
equi-pe no Oeste da Bahia 
com Gerente de Vendas, Ge-
rente de marketing, Agrôno-
mo de Desenvolvimento de 

Mercado e Representantes de 
Vendas para atender as regi-
ões: GO, BA, MA, PI e TO.

A Nufarm tem registrado e 
produzido herbicidas, fungi-
cidas, inseticidas e acaricidas 
com a mais alta tecnologia e 
qualidade, buscando solucio-
nar os principais problemas 
das lavouras, causados por 
plantas daninhas, fungos, áca-
ros e insetos, buscando ofe-
recer ao agricultor um amplo 
portfólio para as culturas de 
Soja, Algodão, Milho, Arroz, 
Trigo, Cana-de-açúcar, Café, 
Feijão, HF e Pastagem.

Sua equipe vem trabalhan-
do forte para ampliar o por-
tfólio de produtos e serviços, 
atendendo cada vez melhor 
seus distribuidores e clientes.

Em conformidade com a 
sua Política de Saúde, Segu-
rança e Meio Ambiente, inves-
te continuamente na Gestão 
Ambiental, sempre respeitan-
do a vida e o meio ambiente. 
A qualidade dos produtos Nu-
farm começa com uma crite-
riosa análise e seleção dos for-
necedores de matérias-primas 
e serviços, garantindo assim 
que todos os processos pro-
dutivos atendam os rigorosos 
padrões de operação e espe-
cificações. Os Laboratórios 
de Formulação e Controle de 
Qualidade contam com um 
grupo técnico altamente ca-
pacitado.

A responsabilidade social 
também faz parte do dia-a-
dia. Além de investir perma-
nentemente na segurança e em 
treinamento para os seus fun-
cionários, a Nufarm tam-bém 
apóia projetos da comunida-
de de Maracanaú-CE nas áre-

as de educação, saúde e meio 
ambiente. A Nufarm é reco-
nhecida por estar sempre vol-
tada às necessidades de nossos 
parceiros e clientes, oferecen-
do soluções inteligentes, ino-
vadoras e de resultado com-
provado eficaz.

 A Nufarm não vende ape-
nas defensivos agrícolas, pro-
porciona soluções inovado-
ras através da combinação de 
produtos e serviços, o que faz 
parte de uma forte filosofia de 
negócio e relacionamento da 
Nufarm com o mercado. Den-
tre estas soluções, além do Por-
tfólio, está o Barter, operação 
também conhecida como tro-
ca, onde os clientes trocam os 
defensivos adquiridos da Nu-
farm por sua produção. A ope-
ração de Barter é importante 
para todos na cadeia, pois trás 
segurança perante as fortes os-
cilações nos preços das com-
modities agrícolas. Adotando 
esta estratégia de comerciali-
zação, os produtores sabem no 
momento do plantio, a quan-
tidade de commodity que de-
verão entregar para pagar o 
custo de produção, sendo que 
o excedente poderá ser geren-
ciado da melhor forma segun-
do a estratégica adotada por 
cada cliente.

A Nufarm vem estrutu-
rando sua área de Barter para 
de-senvolver e orientar seus 
clientes, através de Campa-
nhas Comerciais dimensio-
nadas com novas ferramen-
tas financeiras, para levar ao 
mercado seu Portfólio de Pro-
dutos agregando um Menu 
de Serviços, ou seja, PARA 
CADA PROBLEMA UMA 
SOLUÇÃO.

Soluções nufarm Passarela da Soja
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Um breve relato sobre a desen-
voltura do fertilizante Gefoscal, no 
Oeste da Bahia, será apresentado na 
forma de resultados práticos. Aten-
tar para a fonte do Gefoscal que é 
um Fosfato Reativo contribui para o 
entendimento da dinâmica deste fer-
tilizante no solo. E, outro aspecto de 
relevância são os elevados teores de 
silicatos existentes nestes fertilizan-
tes. Comentar sobre a importância 
do Silício no solo e para as plantas é 
um dos aspectos que atenta uma va-
riada possibilidade de atuação deste 
nutriente.

Os fosfatos naturais reativos tem 
por característica a disponibilidade 
gradual de fósforo. Em particular este 
fertilizante apresenta uma porcen-
tagem de solubilidade mais elevada 
que os outros fosfatos. Geralmente 
os Fosfatos Reativos apresentam 30 a 
40% de solubilidade no primeiro ano 
de sua aplicação. Já o Gefoscal apre-
senta valores variando de 50 a 70% 
de disponibilidade sobre as mesmas 
condições. Também sobre a eficiência 
de absorção pelas plantas do fósforo 
contido neste fertilizante estima-se 
que varie de 87 a 95% do seu total 
de P2O5. Esta alta eficiência deste 
fertilizante pode se correlacionar a 
uma liberação lenta e gradual deste no 
solo e principalmente por haver uma 
interação das plantas cultivadas que 
lançam ácidos de suas raízes de forma 
a liberar o fósforo do fosfato dentro 
da sua exigência nutricional. Com 
isso, existe um balanço ideal não pro-

Ensaios em unidades demonstrativas com fontes de FÓSForo em fertilizantes  comer-
cilaizados no mercado regional. resultados de uma safra, em solos de média fertilida-
de, na condição de Plantio Direto.

Ensaios repetidos na safra 2009/2010, inclusive com avaliação do efeito residual da aplicação na safra anterior.
Responsável:  Eng. Agr. Ingbert Döwich

vocando deficiência nem tão pouco 
excessos de fósforo para a obtenção 
de produtividades dentro de todos os 
níveis exigidos.

Pensando em uma forma dife-
rente ao usual dentro do Manejo da 
Fertilidade do Solo e principalmente 
sobre os obstáculos no manejo das 
lavouras nas quais nos deparamos, 
apontamos o Silício como sendo um 
grande aliado a estes novos desafios. 
Este nutriente apresenta característi-
cas no solo e na planta capaz de con-
tribuir a diminuir as perdas junto aos 
fatores adversos que muito nos tem 
prejudicado. São três as vertentes 
que direcionam os caminhos para o 
investimento neste nutriente. O pri-
meiro esta ligado a sua dinâmica na 
planta pois o seu comportamento in-
dica que este se acumula dentro de 
células que regulam a evapotranspi-
ração das plantas. Com isso, apre-
senta dentro da seqüência metabólica 
uma forma na qual auxilia células da 
epiderme da folha a diminuírem as 
perdas de água contribuindo assim 
para atenuar o estresse hídrico em 
caso de veranico.

Uma outra vertente do Silicío é que 
este dentro de sua característica meta-
bólica é acumulado nas folhas em for-
ma de polímeros de cristais formando 
estrutura que dificultam as mandibu-
las das lagartas a rasparem as folhas. 
Também existem comprovações sobre 
a diminuição de ataque de percevejo e 
pulgões onde existe o uso do Silício 
nas lavouras. Continuando dentro des-

te raciocínio, estas mesmas estruturas 
de polímeros que se concentram na 
epiderme foliar contribuem na dimi-
nuição ao ataque de fungos. Este fato 
ocorre devido a estas estruturas do 
silício na folha estarem concentradas 
na epiderme foliar dificultam a pene-
tração das hifas dos fungos. 

O Gefoscal é um nutriente que 
esta presente em Lavouras onde a 
empresa de Consultoria Agronômica 
ADUBAR atua. Aproximadamen-
te 1.900 há de lavouras de milho e 
soja estão utilizando este fertilizantes 
nestes últimos dois anos. Existe uma 
validação a campo mostrando que 
os resultados deste fertilizantes são 
animadores. Também sobre a parte 
comercial em diferença com os ferti-
lizantes químicos (Super Simples) é 
de se esperar uma desenvoltura bem 
superior. Estamos evoluindo cada 
vez mais junto aos fertilizantes desta 
conceituada empresa e acreditamos 
no sucesso deste empreendimento 
brasileiro que é bastante arrojado. O 
Fósforo e o Silíco são os carro chefe 
deste negócio porem ainda apresenta 
os nutrientes Ca, o Mg e o S em sua 
constituição podendo assim atender 
ao empresário agrícola dentro de 
quaisquer de suas necessidades.

Desenvoltura do Fertilizante Gefoscal no Oeste da Bahia
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O fósforo (P) é um nutriente 
extremamente essencial para o 
solo e o que se percebe de for-
ma geral nos solos brasileiros é 
que eles são carentes de P. Isso 
em consequência do material de 
origem e da forte interação do P 
com o solo (Raij, 1991), em que 
menos de 0,1% encontra- se em 
solução (Fardeau, 1996).

É fundamental, no entan-
to, determinar a relação entre 
o teor de nutriente no solo e o 
rendimento da cultura, para es-
tabelecer o nível crítico de P no 
solo, a fim de que sua aplicação 
não seja feita sem necessidade 
(Malavolta & Gomes, 1962).

Inúmeros métodos de ex-
tração têm sido propostos para 
diagnosticar o grau de dispo-
nibilidade do fósforo para as 
plantas, sendo geralmente agru-
pados em métodos químicos, 
físico-químicos e biológicos 
(Fitts & Nelson, 1956; Cabala, 
1972). Cada método apresenta 
maior ou menor facilidade em 
extrair P dos diferentes substra-
tos, motivo pelo qual, a avalia-
ção do fósforo disponível em 
solos é assunto que tem mereci-
do muita atenção (Raij, 1991). 

Na região do Cerrado brasi-
leiro, é necessário que se utili-
zem recomendações adequadas 
de adubos fosfatados devido 
ao baixo teor de P na solução 
dos solos. Portanto, a resposta 
a adubação fosfatada depende, 
dentre outros fatores, da dis-
ponibilidade de P no solo, da 
disponibilidade de outros nu-
trientes, da espécie e variedade 

vegetal cultivada e das condi-
ções climáticas.

Com base neste contexto, 
um projeto de três anos con-
secutivos, com início na safra 
2009/2010 , está sendo con-
duzido pela empresa Inova-
ção Agrícola em parceria com 
a Gefoscal, na Fazenda Eliane 
– São Desidério – BA de pro-
priedade do Sr. Anildo Kurek. 
O objetivo do projeto é avaliar 
o efeito residual de fósforo (P) 
no solo através da utilização de 
fosfato reativo natural de ori-
gem sedimentar – RMS (Repo-
sitor Mineral Sustentável - Ge-
foscal). No primeiro ciclo do 
projeto, as avaliações contem-
plam a cultura da soja, sendo 
dezesseis cultivares diferentes. 
Na área que representa o trata-
mento com o repositor mineral 
sustentável – RMS, foram apli-
cadas 1 ton/ha, corresponden-
do a 80kg P2O5 total, 200kg de 
Óxido de Cálcio, 08 kg de Óxi-
do de Magnésio, 30 Kg de En-
xofre e 150 kg de Sílica, sen-
do que dos 80 kg total de P205, 

Efeito residual de Fósforo no solo através da utilização 
do repositor mineral sustentável – rMS – Gefoscal

50% estará solúvel no primei-
ro ano, ou seja, 40 kg de P2O5. 
Para as avaliações de efeito re-
sidual, foram realizadas nas fai-
xas correspondentes a cada cul-
tivar de soja, amostragens de 
solo antes da aplicação do RMS 
com o auxílio de uma sonda na 
profundidade de 0 – 20cm de 
profundidade. Também foram 
realizadas coletas de folhas em 
pleno florescimento, cujo obje-
tivo, é avaliar a concentração 
de fósforo e silício. C o m o 
parâmetro de avaliação, o trata-
mento RMS está sendo avaliado 
em comparação ao tratamento 
sem aplicação de fósforo. Cada 
tratamento corresponde a 200 
metros de comprimento sen-
do 5 linhas para cada cultivar 
de soja. As amostragens objeti-
vando estudar o efeito residual 
de solo serão repetidas em pré-
colheita da soja, prevista para 
março/abril. Após as conclu-
sões do trabalho que envolve o 
primeiro ciclo do projeto na sa-
fra 2009/2010 os resultados se-
rão apresentados na mídia.
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solo e principalmente por haver uma 
interação das plantas cultivadas que 
lançam ácidos de suas raízes de forma 
a liberar o fósforo do fosfato dentro 
da sua exigência nutricional. Com 
isso, existe um balanço ideal não pro-

Ensaios em unidades demonstrativas com fontes de FÓSForo em fertilizantes  comer-
cilaizados no mercado regional. resultados de uma safra, em solos de média fertilida-
de, na condição de Plantio Direto.

Ensaios repetidos na safra 2009/2010, inclusive com avaliação do efeito residual da aplicação na safra anterior.
Responsável:  Eng. Agr. Ingbert Döwich

vocando deficiência nem tão pouco 
excessos de fósforo para a obtenção 
de produtividades dentro de todos os 
níveis exigidos.

Pensando em uma forma dife-
rente ao usual dentro do Manejo da 
Fertilidade do Solo e principalmente 
sobre os obstáculos no manejo das 
lavouras nas quais nos deparamos, 
apontamos o Silício como sendo um 
grande aliado a estes novos desafios. 
Este nutriente apresenta característi-
cas no solo e na planta capaz de con-
tribuir a diminuir as perdas junto aos 
fatores adversos que muito nos tem 
prejudicado. São três as vertentes 
que direcionam os caminhos para o 
investimento neste nutriente. O pri-
meiro esta ligado a sua dinâmica na 
planta pois o seu comportamento in-
dica que este se acumula dentro de 
células que regulam a evapotranspi-
ração das plantas. Com isso, apre-
senta dentro da seqüência metabólica 
uma forma na qual auxilia células da 
epiderme da folha a diminuírem as 
perdas de água contribuindo assim 
para atenuar o estresse hídrico em 
caso de veranico.

Uma outra vertente do Silicío é que 
este dentro de sua característica meta-
bólica é acumulado nas folhas em for-
ma de polímeros de cristais formando 
estrutura que dificultam as mandibu-
las das lagartas a rasparem as folhas. 
Também existem comprovações sobre 
a diminuição de ataque de percevejo e 
pulgões onde existe o uso do Silício 
nas lavouras. Continuando dentro des-

te raciocínio, estas mesmas estruturas 
de polímeros que se concentram na 
epiderme foliar contribuem na dimi-
nuição ao ataque de fungos. Este fato 
ocorre devido a estas estruturas do 
silício na folha estarem concentradas 
na epiderme foliar dificultam a pene-
tração das hifas dos fungos. 

O Gefoscal é um nutriente que 
esta presente em Lavouras onde a 
empresa de Consultoria Agronômica 
ADUBAR atua. Aproximadamen-
te 1.900 há de lavouras de milho e 
soja estão utilizando este fertilizantes 
nestes últimos dois anos. Existe uma 
validação a campo mostrando que 
os resultados deste fertilizantes são 
animadores. Também sobre a parte 
comercial em diferença com os ferti-
lizantes químicos (Super Simples) é 
de se esperar uma desenvoltura bem 
superior. Estamos evoluindo cada 
vez mais junto aos fertilizantes desta 
conceituada empresa e acreditamos 
no sucesso deste empreendimento 
brasileiro que é bastante arrojado. O 
Fósforo e o Silíco são os carro chefe 
deste negócio porem ainda apresenta 
os nutrientes Ca, o Mg e o S em sua 
constituição podendo assim atender 
ao empresário agrícola dentro de 
quaisquer de suas necessidades.

Desenvoltura do Fertilizante Gefoscal no Oeste da Bahia
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O fósforo (P) é um nutriente 
extremamente essencial para o 
solo e o que se percebe de for-
ma geral nos solos brasileiros é 
que eles são carentes de P. Isso 
em consequência do material de 
origem e da forte interação do P 
com o solo (Raij, 1991), em que 
menos de 0,1% encontra- se em 
solução (Fardeau, 1996).

É fundamental, no entan-
to, determinar a relação entre 
o teor de nutriente no solo e o 
rendimento da cultura, para es-
tabelecer o nível crítico de P no 
solo, a fim de que sua aplicação 
não seja feita sem necessidade 
(Malavolta & Gomes, 1962).

Inúmeros métodos de ex-
tração têm sido propostos para 
diagnosticar o grau de dispo-
nibilidade do fósforo para as 
plantas, sendo geralmente agru-
pados em métodos químicos, 
físico-químicos e biológicos 
(Fitts & Nelson, 1956; Cabala, 
1972). Cada método apresenta 
maior ou menor facilidade em 
extrair P dos diferentes substra-
tos, motivo pelo qual, a avalia-
ção do fósforo disponível em 
solos é assunto que tem mereci-
do muita atenção (Raij, 1991). 

Na região do Cerrado brasi-
leiro, é necessário que se utili-
zem recomendações adequadas 
de adubos fosfatados devido 
ao baixo teor de P na solução 
dos solos. Portanto, a resposta 
a adubação fosfatada depende, 
dentre outros fatores, da dis-
ponibilidade de P no solo, da 
disponibilidade de outros nu-
trientes, da espécie e variedade 

vegetal cultivada e das condi-
ções climáticas.

Com base neste contexto, 
um projeto de três anos con-
secutivos, com início na safra 
2009/2010 , está sendo con-
duzido pela empresa Inova-
ção Agrícola em parceria com 
a Gefoscal, na Fazenda Eliane 
– São Desidério – BA de pro-
priedade do Sr. Anildo Kurek. 
O objetivo do projeto é avaliar 
o efeito residual de fósforo (P) 
no solo através da utilização de 
fosfato reativo natural de ori-
gem sedimentar – RMS (Repo-
sitor Mineral Sustentável - Ge-
foscal). No primeiro ciclo do 
projeto, as avaliações contem-
plam a cultura da soja, sendo 
dezesseis cultivares diferentes. 
Na área que representa o trata-
mento com o repositor mineral 
sustentável – RMS, foram apli-
cadas 1 ton/ha, corresponden-
do a 80kg P2O5 total, 200kg de 
Óxido de Cálcio, 08 kg de Óxi-
do de Magnésio, 30 Kg de En-
xofre e 150 kg de Sílica, sen-
do que dos 80 kg total de P205, 

Efeito residual de Fósforo no solo através da utilização 
do repositor mineral sustentável – rMS – Gefoscal

50% estará solúvel no primei-
ro ano, ou seja, 40 kg de P2O5. 
Para as avaliações de efeito re-
sidual, foram realizadas nas fai-
xas correspondentes a cada cul-
tivar de soja, amostragens de 
solo antes da aplicação do RMS 
com o auxílio de uma sonda na 
profundidade de 0 – 20cm de 
profundidade. Também foram 
realizadas coletas de folhas em 
pleno florescimento, cujo obje-
tivo, é avaliar a concentração 
de fósforo e silício. C o m o 
parâmetro de avaliação, o trata-
mento RMS está sendo avaliado 
em comparação ao tratamento 
sem aplicação de fósforo. Cada 
tratamento corresponde a 200 
metros de comprimento sen-
do 5 linhas para cada cultivar 
de soja. As amostragens objeti-
vando estudar o efeito residual 
de solo serão repetidas em pré-
colheita da soja, prevista para 
março/abril. Após as conclu-
sões do trabalho que envolve o 
primeiro ciclo do projeto na sa-
fra 2009/2010 os resultados se-
rão apresentados na mídia.
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com as melhores tecnologias do 
mercado, o CPTO representou um 
marco para a região. Ele é resulta-
do da parceria com a Associação 
de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), Associação Baia-
na dos Produtores de Algodão 
(Abapa), com aporte financeiro do 
Fundo para o Desenvolvimento do 
Agronegócio do Algodão (Funde-
agro). São mais de 2,3 mil metros 
quadrados de área construída, em 
uma área total de 200 hectares, na 
qual estão concentrados todos os 
ensaios conduzidos pela Fundação 
Bahia e empresas parceiras, como 
consultorias, empresas de insu-
mos, EBDA, ADAB e IAC, den-
tre outras. Isso garante agilidade, 
maior produtividade e segurança 
nos resultados. 

Com gente trabalhadora, nature-
za generosa e tecnologia de ponta, o 
Oeste da Bahia só poderia ser mes-
mo um dos mais importantes pólos 
agrícolas do país. E quem mantém, 
trabalha e acredita na Fundação 
Bahia, enche-se de orgulho para di-
zer que o futuro começa aqui.

A Fundação Bahia nasceu há 
pouco mais de uma década, e, desde 
então, não se pode conceber a histó-
ria do desenvolvimento do cerrado 
baiano sem a sua presença. Entida-
de de pesquisa sem fins lucrativos, 
a entidade é o resultado da crença 
de produtores, empresas privadas, 
instituições de pesquisa e extensão, 
universidades, dentre outros, que 
consideram o suporte científico um 
importante pilar da agricultura sus-
tentável, seja sob a ótica econômica, 
ambiental ou social.

Ao longo desses anos, a Fun-
dação Bahia vem evoluindo com 
o Oeste, e, em 2010, inaugurou na 
região o maior e melhor comple-
xo de pesquisa agrícola do Nor-
te/Nordeste do país: o Centro de 
Pesquisa e Tecnologia Agrícola 
do Oeste da Bahia (CPTO), para 
onde transferiu a maior parte das 
suas operações. O papel do CPTO, 
cada vez mais, se mostra determi-
nante para melhoria da produtivi-
dade e da qualidade nas lavouras 
do cerrado baiano. 

Estrutura moderna e equipada 

O futuro começa aqui
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