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RESUMO

A cultura da soja é a cultura agrícola que mais cresceu nas últimas três décadas em função de avanços tecnológicos. No Brasil ocupa área de 27 milhões de hectares, uma

produção aproximada de 82 milhões de toneladas e uma produtividade de média de 3.023 kg/ha. Em função dessa expansão problemas fitossanitário de diversas etiologias

podem ocorrer, o que pode levar em alguns casos perdas de até 80% da produtividade esperada. Dentre essas doenças, as que atacam as folhas podem contribuir para a

diminuição da área foliar em razão do desenvolvimento da lesão da doença. À medida que aumenta a área foliar lesionada o amarelecimento e queda das folhas ocorre

comprometendo a formação de vagem e enchimento de grãos.  Nesse aspecto a ferrugem asiática (Phakopsora pachyrizi) é considerada a mais grave das doenças, seguida por

outras de importância econômica como antracnose (Colletotrichum truncatum) e mancha alvo (Corynespora cassiicola). Com o objetivo de avaliar o efeito de fungicidas no

controle de doenças, foi instalado  experimento na lavoura de soja localizada no município de Machado, MG, plantada no espaçamento entre linhas de 50 cm com 16 plantas por

metro linear. A cultivar utilizada foi a Monsoy 8210 IPRO® caracterizada por ser de ciclo médio (grupo de maturidade 8.2), apresenta cor de flor e pubescência, branca e marrom,

respectivamente, hábito de crescimento determinado e resistente ao acamamento. Os tratamentos constituíram-se de fungicidas com diferentes ingredientes ativos (i.a.) e foram

aplicados em quatro estágios fenológicos (v: vegetativo e r: reprodutivo) da cultura, conforme descrição a seguir: (T1)Testemunha; (T2)1ª: v5-v6 = benzimidazol+ triazol +

estrobirulina / 2ª: r1 = trifloxistrobina +  protioconazol / 3ª: r1+21 dias = azoxistrobina +  flutriafol / 4ª: r1+35 dias = pyraclostrobina+  epoxiconazol; (T3) 1ª: v5-v6 = azoxistrobina +

ciproconazol / 2ª: r1= azoxistrobina + benzovindiflupir / 3ª: r1+21 dias = azoxistrobina + benzovindiflupir / 4ª: r1+35 dias = azoxistrobina +  ciproconazol; (T4) 1ª: v5-v6:

propiconazol +  difenoconazol / 2ª: r1 = azoxistrobina +  benzovindiflupir / 3ª: r1+21 dias = azoxistrobina +  benzovindiflupir / 4ª: r1+35 dias = azoxistrobina +  ciproconazol. As

avaliações realizadas foram: incidência e severidade do complexo de doenças da soja e fitotoxidez ao longo do período experimental, desfolha (%), área verde (%), massa de

grãos, tamanho de grãos (peneiras) e produtividade ao final do ciclo. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott

(p<0,05). As curvas de evolução das doenças foram linearizadas para análise e comparação entre os tratamentos. Na avaliação dos resultados de fitotoxidez apenas o tratamento

2, apresentou os sintomas para a época de avaliação. Na análise de incidência de doenças, os tratamentos 1 e 2 foram superiores aos demais, em número de folhas doentes,

diferindo estatisticamente (p<0,05) a partir 21 dias após o florescimento. Os tratamentos 3 e 4 apresentaram uma menor área foliar lesionada 21 dias após o florescimento,

diferindo estatisticamente dos tratamentos 1 e 2 (P<0,05). Nas avaliações do progresso do complexo de doenças da soja: ferrugem, mancha alvo e antracnose, a partir dos 35

dias após o florescimento os tratamentos 3 e 4 apresentaram menor progresso da doença (p<0,05), em comparação com os tratamentos 1 e 2. Nos resultados de desfolha,

avaliados aos 49 e 56 dias após o florescimento, foram observados maior desfolha para os tratamentos 1 e 2, seguido pelos tratamentos 3 e 4, também aos 49 e 56 dias após o

florescimento. Nessa mesma época de avaliação a área verde das plantas para os tratamentos 3 e 4 apresentaram maiores valores quando comparados com os tratamentos 1 e

2. Nos resultados das características reprodutivas, foi observado que para a massa de grãos os tratamentos 1 e 2 apresentaram menores valores dessa característica, diferindo

estatisticamente dos tratamentos 3 e 4 (p<0,05). Na avaliação de peneiras, novamente os tratamentos 3 e 4, foram superiores aos demais, apresentado grãos de maior tamanho

(peneiras redonda 6 e 7 mm). A produtividade também apresentou diferenças significativas entre os tratamentos (p<0,05). O tratamento 4 foi superior aos demais, seguido pelo

tratamento 3, 2 e 1. Em função dos resultados obtidos, um correto manejo de fungicidas na cultura da soja, pode influenciar na evolução da severidade das doenças que atacam

a cultura . Nesse contexto, uma menor severidade ao longo do ciclo de cultivo, permite maior manutenção da área verde das plantas e menor desfolha, o que pode contribuir com

a formação de vagem e enchimento de grão com resultados em maior produtividade.   
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