NOTA TÉCNICA
Ameaça fitossanitária para a cultura da soja na safra 2019/20
A Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano –
Fundação BA vem por meio desta manifestar seu compromisso com todos os setores
envolvidos na cadeia relacionada a cultura da soja na região em face aos eminentes
problemas fitossanitários causados pela ferrugem asiática da soja, que tem como
agente etiológico o fungo biotrófico Phakopsora pachyrhizi.
Considerando a fundamentação científica na área da fitopatologia em conjunto
com os resultados da pesquisa e de trabalhos desenvolvidos na própria Fundação BA
alerta-se a real necessidade da efetiva aplicação das estratégias de manejo para a
próxima safra 19/20 com utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no
início da época recomendada, definição de janelas de semeaduras para reduzir o
número de aplicações de fungicidas durante a safra, eliminação de plantas de soja
voluntárias e a ausência de cultivo de soja na entressafra em respeito ao vazio
sanitário, monitoramento da lavoura desde o início do desenvolvimento da cultura,
utilização de fungicidas preventivamente e busca pela utilização de cultivares com
genes de resistência, com vistas à redução e controle da ferrugem asiática da soja.
Esta Nota Técnica faz-se absolutamente precisa nesse momento, pois nos
últimos meses (inclusive no período de Vazio Sanitário) através do Programa
Fitossanitário da Soja “De Olho na Ferrugem” constatou-se que acima de 70% das
diversas amostras de tiguera de soja obtidas em áreas irrigadas e de sequeiro na
região Oeste da Bahia apresentaram resultados positivos para a presença da ferrugem
asiática da soja confirmadas em Laboratório.
Portanto, de fato, fica o alerta da Fundação BA que a principal doença da
cultura da soja mantém sua ocorrência na região Oeste da Bahia em níveis alarmantes
com elevado risco de danos econômicos na próxima safra e requer de todos os
envolvidos da cadeia produtiva da soja uma atenção especial para evitar um possível
dano fitossanitário na região.

