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Introdução
A soja (Glycine max (L.) Merr.) é a principal cultura agrícola do Brasil, que é o segundo maior produtor
mundial dessa commodity, atrás apenas dos EUA. Na safra 2018/2019, a cultura ocupou uma área de 35,8 milhões
de hectares, o que totalizou uma produção de 114,3 milhões de toneladas (CONAB, 2019). A ferrugem asiática
da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é a doença mais severa que incide na cultura da soja,
causando danos variando de 10% a 90% nas diversas regiões geográficas onde foi relatada. Os sintomas iniciais
da doença são pequenas lesões foliares, de coloração castanha a marrom-escura. Na face inferior da folha, podese observar urédias que se rompem e liberam os uredósporos. Plantas severamente infectadas apresentam desfolha
precoce, o que compromete a formação, o enchimento de vagens e o peso final do grão (YORINORI et al., 2005;
HARTMAN et al., 2015).
Outra doença fúngica que pode causar prejuízo aos agricultores é o oídio, Erysiphe diffusa (Cooke &
Peck). Segundo Blum et al. (2002), a doença na soja é favorecida por temperaturas em torno de 20ºC e umidade
relativa na faixa de 50 a 90%. O oídio pode causar redução na taxa fotossintética da planta, prejudicando seu
crescimento.

Objetivos
Avaliar o efeito da utilização do óleo Verde, associados a fungicidas no controle da ferrugem asiática da
soja (Phakopsora pachyrhizi) e do oídio (Erysiphe difusa) e observar seu reflexo na produtividade.

Metodologia
O experimento foi conduzido na Estação Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em
Agropecuária (CDCT), Fazenda Muquém, a 21,12096º de latitude Sul, 44,58429º de longitude Oeste e 977 m de
altitude.
Sementes de soja, cultivar M 6410 IPRO, foram plantadas no dia 13 de novembro de 2018, em sistema
convencional, com semeadora JUMIL EXACTA pantográfica a vácuo, com quatro linhas. O espaçamento foi de
0,6 m entre linhas e a população foi de 16 sementes por metro linear.
Foram realizadas três aplicações foliares dos tratamentos. Para as aplicações, utilizou-se pulverizador
costal pressurizado à CO2, equipados com uma ponta XR 110 02 e pressão de 30 psi. A velocidade de
caminhamento foi de 1,5 m/s e o volume de calda de 200L/ha. O delineamento experimental foi de blocos
casualizados (DBC), com quatro tratamentos e quatro repetições e a unidade experimental foi de 21,6 m2. Os
tratamentos estão descritos na Tabela 1.

Tabela 2. Tratamentos M 6410 Lavras-MG/2019.
Tratamento

V9

R1 + 20

R1 + 40

T1

Testemunha

Testemunha

Testemunha

T2

Aproach + Assist 1mL/L

Fox + Assist 1mL/L

Elatus + Assist 1mL/L

T3

Óleo Verde 1mL/L

Óleo Verde 1mL/L

Óleo Verde 1mL/L

T4

Óleo Verde 2mL/L

Óleo Verde 2mL/L

Óleo Verde 2mL/L

T5

Aproach + Óleo verde
1mL/L
Aproach + Óleo Verde
2mL/L
Aproach

Fox + Óleo Verde
1mL/L
Fox + Óleo Verde
2mL/L
Fox

Priori Xtra + Óleo verde
1mL/L
Priori Xtra + Óleo Verde
2mL/L
Priori Xtra

T6
T7

As doses utilizadas para os fungicidas Aproach, Fox e Elatus foram de 0,3 L; 0,4 L e 150 g por hectare,
respectivamente.

Para o tratamento sete (T7) não foi utilizado nenhum tipo de óleo.
Foram realizadas avaliações da severidade da ferrugem asiática e do oídio da soja, dando nota visual para
a porcentagem de área foliar com sintomas das doenças. Foi avaliada a parcela útil, sendo considerados o terço
superior, médio e inferior das plantas. As avaliações da ferrugem asiática ocorreram nos dias 01, 06, 11, 19 e 22
de março de 2019, enquanto que as avaliações de oídio ocorreram nos dias 12, 19 e 22 de fevereiro de 2019. Os
dados de severidade da ferrugem asiática e da severidade do oídio da soja obtidos durante as avaliações foram
transformados em área abaixo da curva de progresso da doença, conforme equação:
AACPD = ∑ni=1 [((Yi+1 + Y i)*0,5)*(Ti+1 - Ti )]
Yi: severidade da doença na época de avaliação
i (i= 1,...,n);
Yi+1: severidade da doença na época de avaliação i + 1;
Ti: momento da avaliação inicial (i);
Ti+1: momento da próxima avaliação (i + 1);
n = nº de avaliações;
Para a produtividade, 4,8 m2 da parcela experimental foram colhidos e trilhados em trilhadora
estacionária. O volume de grãos foi pesado e determinado sua umidade para cálculo do rendimento final. O
rendimento de grãos foi ajustado à umidade de 13%.
Foi realizada coleta de cinco plantas por parcela para a avaliação do número de vagens e entrenós das
plantas.
A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Sisvar versão 5.1 (FERREIRA, 2008). Quando
significativas pelo teste F, as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott (p≤0,05).

Resultados e Discussões
Na avaliação da severidade da ferrugem asiática da soja na safra 2018/19, observou-se que as associações
de Fungicidas (Aproach + Fox + Priori Xtra) e Fungicidas (Aproach + Fox + Elatus) + Óleo verde 2mL foram os
que apresentaram melhores resultados, com menores áreas abaixo da curva de progresso da severidade da
ferrugem obtendo assim uma maior porcentagem de controle da doença. Já os tratamento com Óleo Verde sem
associação à fungicida não diferiram estatisticamente da testemunha (Figura 1).
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Figura 1 Efeito dos tratamentos na área abaixo da curva de progresso da severidade da ferrugem
asiática da soja (AACPSFAS) e percentual de controle da doença em condições de campo. Médias
com mesma letra não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott (p≤0,05). Lavras-MG/2019.

Na avaliação da severidade de oídio da soja na safra 2018/19, observou-se que os tratamentos com Óleo
Verde em associação com fungicidas apresentaram melhores resultados quando comparados a testemunha ou aos
tratamentos com Óleo Verde sem associação à fungicidas (Figura 2).
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Figura 2 Efeito dos tratamentos na área abaixo da curva de progresso da severidade do oídio da soja
(AACPSOS) e percentual de controle da doença em condições de campo. Médias com mesma letra
não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott (p≤0,05). Lavras-MG/2019.

A associação dos fungicidas com o Óleo Verde 2mL/L obteve a maior produtividade entre os tratamentos
proporcionando 82,78 sacas por hectare, enquanto a associação com o Óleo Verde 1mL/L proporcionou uma
produtividade de 77,51 sacas por hectare, correspondendo ao incremento de 22 e 15,9 respectivamente, sacas a
mais que a testemunha, por hectare (Figura 3).
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Figura 3 Efeito dos tratamentos na produtividade (sacas ha-1) da soja, em condições de campo.
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% (P≤0,05) pelo teste de ScottKnott. Lavras-MG/2019.

Figura 5 Imagens capturadas dos tratamentos no início do surgimento dos sintomas da Ferrugem
(26/02/2019). Lavras-MG/2019.

Figura 6 Imagem aérea do local de condução do ensaio, capturada no dia 08 de março de 2019.
Lavras-MG/2019.

Conclusão
De acordo com os resultados obtidos no período de condução deste experimento, pode-se concluir que:
- Os tratamentos com os fungicidas Aproach + Fox + Priori Xtra e Fungicidas Aproach + Fox + Elatus + Óleo
Verde 2mL/L, são eficazes na redução da severidade da Ferrugem Asiática da Soja obtendo menor área abaixo
da curva de progresso da severidade da ferrugem asiática da soja.
- Os tratamentos com os fungicidas Aproach + Fox + Priori Xtra e Fungicidas Aproach + Fox + Elatus + Óleo
Verde 2mL/L, para o controle do Oídio da Soja, obtiveram menor área abaixo da curva de progresso da severidade
do oídio da soja quando comparado a testemunha.

- O tratamento com fungicidas Aproach + Fox + Elatus + Óleo Verde 2mL/L obteve a maior produtividade
comparado a todos os outros tratamentos.
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