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I - Introdução 

Os termos do acordo de cooperação técnica passados desde 1990 entre a RHODIAAGRO e o CIRAD-CA, 
visam essencialmente a criação-difusão de sistemas de culturas lucrativas, estáveis, em todas as regiões do 
Brasil onde o CIRAD-CAexerça as suas atividades. Sempre que possível, os produtos da RHODIAAGRO são 
incorporados aos sistemas de culturas. 

De 1990 a 1992 este programa de pesquisa-ação foi desenvolvido nas regiões Norte e Oeste do Brasil, nas 
fronteiras agrícolas úmidas (Projetos Agripec, no Maranhão, Sulamérica do Piauí, Fazenda Progresso no 
Mato Grosso). A partir de 1992, o essencial das atividades de pesquisas aplicadas concentrou-se nos cerrados 
úmidos e florestas do Centro-Norte do Mato Grosso, no quadro das atividades da Fundação Rio Verde que 
interliga os 5 grandes polos de desenvolvimento da região (74 600 hectares). 

Após um desenvolvimento fulgurante, esta região é hoje sinistrada : estradas quebradas, que oneram os 
custos de produção ao elevar assustadoramente os preços de frete que vão de R$ 40,00 a R$ 60,00/tonelada, 
preços pagos aos produtores extremamente baixos= R$ 5,30/saco de 60 Kg, em 1995 de soja, condições 
insustentáveis que levam à falência a maioria das grandes cooperativas e produtores. 

Neste contrato, o nosso programa de pesquisa 1994/95 encontrou graves dificuldades tanto na 
implantação como no acompanhamento e avaliação dos trabalhos: redução drástica das áreas experimentais 
e temas pesquisados, falta de insumos, em particular herbicidas para o plantio direto, pesticidas para o 
controle de pragas, etc ... . Diversos fatores que afetaram negativamente o desempenho do programa de 
pesquisa-ação e a sua qualidade. 

Apresentaremos, neste curto relatório, os resultados relativos aos temas de interesse comum entre o 
CIRAD-CA e a RHODIA, que foram obtidos em condições de controle e rigor compatíveis com uma 
interpretação confiável. . 1 

Il - Resultados 

2.1 O regulador de cresci.mento Etephon na soja 

• Lembrete 
Este tema vem sendo desenvolvido desde 1992 no Centro-Norte do Mato Grosso. Os resultados dos anos 

anteriores confirmaram sempre um ganho de produtividade de 6 a 11 %, quando o produto Etephon é 
aplicado na dosagem de 100 g. i.a./ha, 30 dias após o plantio. Além do aumento significativo de 
produtividade, o Etephon proporciona uma boa homogeneidade a maturação para os plantios precoces, 
evitando aaplicaçãodedessecante (±25 US$/hadeeconomia). Três etapas sucessivas foram necessárias para 
a sua aplicação comercial : primeiro, definição da dose eficiente mínima e da data ótima de aplicação em 
função do estágio fisiológico de desenvolvimento da soja; segundo, validação dos resultados em condições 
de cultura comercial; terceiro, definições dos limites de aplicação em função dos componentes do itinerário 
técnico da soja que podem interagir e influenciar a ação do Etephon : ecologia, data de plantio, estatuto de 
fertilidade do solo, variedades. 

Os resultados 1994/95, são relativos a esta terceira etapa que tem por objetivo principal, fixar os limites 
de aplicação do Etephon. 

Tabelal-lnfluência doprodutoEtephonnadosagemde lOOgi.a./hasobréaprodutividadedasojaSeriema, 
em função da data de plantio e nível de correção do solo - Ecologia de florestas amazônicas -Sinop 

Produtividade da soja Seriema em Kg/ha (1) 

Nível forte de correção(2) Nível progressivo de correção(2) 

11 data precoce Com Cerone 3 780 (110) 3 527 (113) 
(20/10) SemCerone 3 422 (100) 3 112 (100) 

21 data mais tardia ComCerone 3 615 (109) 3 354 (111) 
(20/11) Sem Cerone 3 325 (100) 3 021 (100) 

(1) Experimento conduzido em condições de exploração reais, numa área de 12 hectares. 
(2) Nível forte = 2 000 Kg/ha de tennofosfato Yoorin + 600 Kg/ha de gesso + 160 KCl/ 6 culturas em 3 anos -
Nível progressivo= 400 Kg/ha de 02-20-20+ na linha do plantio. 
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FIG.1 INFLUENCIA DO ETEPHON NA DOSAGEM DE 1 o·o g 1.a./Ha SOBRE 
A PRODUTIVIDADE DA SOJA SERIEMA EM FUNÇÃO DA DATA DE 

PLANTIO E NIVEL DE CORREÇÃO - SINOP -MT -1994/95 
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Tabela 2-lnfluência do produto Etephon, na dosagem de l 00 g i.a./ha, sobre a produtividade de 2 variedades 
de soja, cm pléU1tio tardio, (cv. Emgopa 308 e 313), cm função da data de aplicação do prnd11to: 30, 45 e 60 
dias após plantio. 

EcoÍogias cios cerrados íunidÕs �-Coopériucas - 1994/95 
-· . . . ····- -- - . 

Produtividade da soja em Kg/ha( l) 

Data da aplicação 

30 dias apàs plantio 

45 clias -tp<>s plan rio 

-l. 

... - ·-·- ----· 

-Com (-:Creme 
Sem (-:Crone 

1 Com Ccrone 
· Sem Ccrone 

60 dias após planrio --[�.,om Ccronc 
Sem C..crcme 

.. --- ·- --- ---- ----·- ------··-· 
Emgopa308 

1 701 (108) 
1570 (IOO) 

2 239 ( I05) 
2 128 ( 100) 

2 168 (109) 
1 991 (100) 

Emgopa 313 

2 536 (108) 
1 845 ( IOO) 

2n1 ( 1 O!>) 
2 120 ( 100) 

2 (J39 (109) 

1 989 (IOO) 

(1) Expcrimcnro conrfu7jrfo cm conrliçôes rlc exploração reais, numa área rle 12 hc<:larcs. 
- Mérlia ele 4 rcpc1içt><..'S/tralamcn10/varicrladc --- ·----··--------------·----

Os resultados apresentados nas tabelas l e 2, moslram: 
-A confim1ação de um ganho de produtividade entre 9 e 13'%,, quando o Etephon é aplicado na rlosagcm 

de 100 g i.a_/ha 30 dias após o plantio, tanto na 1 1 ciata de plantio precoce (20/10), quanlo na� <laia, 1 mês 
depois (20/ 11 ). Como o ano prcccdenle, o nível de resposta da S<!j<i,: e'! k,•emcnle superior no nívd de 
correção progressivo cio estatuto riuímico <lo solo. 

-Ainterctção "variedade x data de aplicação elo produto" é altamcnlc signifkativ-.t: a v-.trieclaclc Emgopa 308, 
aprcscnla uma resposta confom1e os result.ados já confirmados, excclo para a data tarrlia rlc aplicação, que 
ainda, trnz um aumenlo de produtividade aos (j() dias após plantio. A variedade Emgopa 313. apresenta um 
nível ele resposta hem maior qualquer que seja a data de aplicação do produto : ele 29 a 37'%, ele ganho ele 
produtividade, a l i1 <lata de aplicação, cunlinnando sempre o nível maior de resp<>Sla. 

Em re.m11w - O fmxlu.to Elef,lum, afJl.icado 1uz soja na dosagem de 100 g i.a./ha, 30 dú,.ç a/xis fJl.nntw, 11,1zs er:o/,ogin.ç 
tí.11âd11s rln.ç.Jl,m•sfns er.r.rmdo.ç, /m,jxnr.i111lll um gnnho de jmwlu.J.ividn.rú1 fÍ.ll .ç,efa 6 a I J %, que vmia nn.fim(ii.o rw P.sfnfufo 
i/JJ jert.il.itln.de do.mú, ( a nuúorresj,osfa se,uu, ann baixn..fert.ilidade ), 1UJ. data de jJÚ1.1úio ( n. rúua mai<i jmir:or.l! 17'..t/xmde 111nis) 
e da vn.riednti.l!. füta úliimn. fXlreu .ter t1/nlor mni.ç imjx,rlmtte do nfoel dP. rP..fjx,stn.. 

- Nâç r:onsülnmruu este n.mmto de j,eçq11.isa nu-mrufo. 
- l� ncomelluível, rmji.r:ar o nível de res/Josfn do Etq,lwn na soja, em 011.trns erolngins rio ( :mtm-( )este, do Sul, sn11jJ1·P. 

indui.rul.o o .falormriedade amw c011i/J01ie1úe /mncij)(ll. 

2.2 Herbicidas na cu/tum de anm de sequeiro em diversos modos de preparo dn solo e plantio direto - Fau,,-,da 

Progresso-1994/95 

• O desenvolvimento das tecnologias de plantio direlo (Séguy L, Bouzinac S. e ai., 1986/1994), na.-; 
fronleiras agrícolas úmiclas do Oest.e do Brasil, trouxe um aumento significativo de pro<lurividacle parn a s< !ia 
e safrinhac;em sucessão (milho,sorgo, milhelo) e uma melhoria considerável clacapaci<ladcdosequipamcnlos, 
da proteção cio meio amhienle, etc. .. (al.ualmcnlc no Ccnlro-Oeslc, cm tomo rlc 1 000 000 ele heclítrcs_j;í 
<lolan�m csl,L<; lccnologi,t-;); inldi1.mcnl.c, o arroz de sequeiro, scnclo a cullura a mais cxigenle cm lcnnos de 
macroporosiciade, não podia enlrctr neslc sislema de plantio ciirelo. Desenvolvemos então, a partir de 1994, 
os sislemas cie plantio rlirelo do arroz cie sequeiro, a partir dac; sucessões : 

-milhclo + arro7., crotalaria + arroz- esles novos sistemas, necessitam um man<:jo adaptado rle herbicida.e; 
parn a cullurct cie arroz para que ela possa int.egr.tr as rotações com �ja, cm plantio direi.o. 

Ac; principais inv-ctsoras presentes na área (Lerra velha, cie 19 anos cic cultivo contínuo) foram: /Jif.{ilnrin. 
lwriuJ1ún.lis, Fkusine irulim, ,1cmúlws/Nmmm nustmk, Cy/JenlS Jlllrnts, Com.elina dijúsn, fü1jJ/u11fJin lv.lemjrhyl.ln, 
(',1mc/ims eclti1w.J.us, Brachin.ria /Jlantagfrtea, sendo as gramíneas (gêneros Uigi.tarin, El.e11.ri1v., Ce,u:/imç) e 
fü1Jnwrlna lietm1Jltylla as mais representadas. 
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FIG.2 INFLUENCIA DO ETEPHON NA DOSAGEM DE 100 g l.a./Ha SOBRE A 
PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DO 

PRODUTO (30,45,60 DIAS APOS PLANTIO)- COOPERLUCAS -MT -1994/95 

3000 -r--�������������������--. 

\KG/HA 1 2731 
2639 

2536 

2500 -1------�-�-�� 

2168 

2000----
1701 

1500 

( 
EMGOPA 308 

) ( 
EMGOPA 313 

) 
I • COM CERONE • SEM CERONE 1 



5 
Tabela 3 - Experimentos herbicidas sobre a cultura de arroz de sequeiro conduzida com 2 modos de preparo 
do solo e plantio precoce (cv. Oat 20)-Fazenda Progresso - 1994/95 

Tratamentos Modo de preparo 
do solo 

Efeito herbicida Produtividade (3) 
Escala EWRC (2) doses x época da aplicação 

(g i.a./ha) (DAP) Invasoras Arroz Kg/ha % TG TE 
(eficiência) fitotoxicidade 

{Grade 
1. Testemunha não tratada 

Escarificação 

2. 120 Fenoxaprop (25 DAP) (l)-[ Grade (TG) 
+ 670 2-4 D amina (30 DAP) Escarificação (TE) 

3. Oxyfluorfen (pré) 
+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

4. 144 Oxyfluorf en } , 
+ 600 Oxadiazon pre 

+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

5. 1 000 Oxadiazon (pré) 
+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

(1) Testemunha herbicida. 

-[Grade 
Escarificação 

-[Grade 
Escarificação 

-[Grade 
Escarificação 

9 l 

6 1 

2-3 4-5 
1-2 4 

2-3 1-2 
1-2 1-2 

2-3 1-2 
1-2 1-2 

1-2 2-3 
1-2 

· .. ' 2-3 

(2)Escala EWRC =eficiência� Nota 1 = 100% controle a nota O= 0% controle. 

o 
460 

1 541 
1 748 

1 737 
1 712 

1 635 
2 020 

1 655 
2 028 

fitotoxicidade � Nota 1 = nenhuma a nota 9 = total (morte da planta). 
(3) Nível baixo de adubação NPK (40-50-50/ha) 

100 
100 

113 
98 

106 
116 

107 
116 

Tabela 4 - Experimentos herbicidas sobre a rultura de arroz de sequeiro de plantio tardio(cv. Qat 20) 
conduzida em plantio direto sobre milheto(*) -Fazenda Progresso - 1994/95 

Tratamentos Efeito herbicida Produtividade (3) 
doses x época da aplicação Escala EWRC (2) 

(g i.a./ha) (DAP) Invasoras Arroz Kg/ha %TG 
( eficiência) fitotoxicidade 

l. Testemunha não tratada 9 1 o 
2. 120 Fenoxaprop (25 DAP) (l) 1-2 5 1 297 

+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

3. Oxyfluo1fen (pré) 2-3 1-2 1 087 
+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

4. 144 Oxyfluorfen } , 2-3 1-2 1 274 pre 
+ 600 Oxadiazon 
+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

5. 1 000 Oxadiazon (pré) 1-2 2-3 1 382 
+ 670 2-4 D amina (30 DAP) 

(l) Testemunha herbicida. 
(2)Escala EWRC =eficiência� Nota 1 = 100% controle a nota O= 0% controle. 

fitotoxicidade � Nota 1 = nenhuma a nota 9 = total (morte da planta). 
(*) Herbicida de pré-plantio direto, aplicado no milheto = 1,5 1/ha de glifosato + 1,5 1/ha de 2-4 D 
amina em mistura. 
Plantio direto do arroz sobre a palha de milheto dessecada, em pé. 

100 

84 

98 

107 
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Os 1·esultaclos expostos nas tabelas 3 e 4, permitem se tirar as seguintes conclusões 
- O princípio Oxa<liazou é o mais cticic11tc quaisquer que sejam o modo de preparo cio solo e a dai a de 

plantio. 
- Ele permite um bom controle de umaflora daninha extremamente agressiva com uma ação homogênea, 

regular, u ma leve fitotoxicidade quando fortes chuvas sucedem a sua aplicação. 
A produtividade média, dos dois experimentos conduzidos em condições de exploração reais, nu ma área 

de 10 hectares/cada, é baixa, devido ao baixo nível de adubação utilizado. 

Em resumo- Gamo nos anru ant.eriores, o produto Oxadiaz.on (Ronstar SC) é o 111.ellwr de todos os produtos testados j,ara 
o amtrole de /orle pressão de invasoras na cultura de anvz de sequeiro, qualquer que seja o 11wdo de f:rreparo do sow utilizado. 

Como o fracasso da cultura da soja em 1994/95 nas frrmteiras agrúolas do Centro-Narte do Mato Grosso, (preço pago 
de 5,3 Rl,/saco de 60 Kg), a cultura de arroz. vai prouavelmente ocuparttma área bem maior em 1995 /96, principalmente 
agora que as variedades criadas (CIRAD-CA) são de excelente qttalidade de grão (úmgv fino) bem paga ao produtor ( 9,5 
R$/saco de 60 Kg). 

- O fnvduto Ronstar pode enamtrar nesta região de fronteiras agrúolas, a partir de 1995 /96, um ampw camjJO de 
aplicação comen:iaL 

2.3 Proteção fitosanitária das sementes ele arroz e estimuladores do croscimcnto inicial - (Tecnologias ele sementes}

Os trabalhos de pesquisa do Cirad-Ca nesta área, mostraram nos anos anteriores, o grande interesse 
econômico em otimizar a gestão do complexo parasitário das sementes e do aparelho vegetativo da cultura 
do arToz de sequeiro de alta tecnologia ( objetivo de produtividade - 5 000 Kg/ha, cultivares com qualidade 
superior de grão, longo fino, tpo 1 )- . .  ' 

A molécula RP 400727 (Real = Triticonazol) , mostrou a sua capacidade em 1 993/94, na redução da 
incidência de Brusone de variedades sensíveis, nos 40 primeiros dias do ciclo (Séguy L., Bouzinac S. e ai., 
1993/94) . 

Tabela 5 - Lúluênda de diversas formulações fungicidas sobre o controle inicial de fungos das sementes e do 
aparelho vegetativo do arroz de sequeiro (cv. lrat 216) ( l) - C.Ooperlucas - 1994/95. 

Tratamentos de Controle inicial (2) Controle da Bmsone Produtividade (3) 
sementes (•) logo após a germinação aos 40 dias após plantio 

DredtS!era Rhizoctonia em Kg/ha 
Testemunha 2 428 (a) 
(só Semevin 350) 

Semevin + Teclo ++ ++ + 2 498 (a) 
+ Vitavax + 1l1irnm 

Semevin + Fongorene (Pyroquilon) ++ ++ +++ 2 963 (b) 

Semevin + Real (Triticonazol) +++ +++ +++ 3 028 (b) 
( 1 )  Cultivar medianamente sensível a Brusone foliar. 
(2) Escala visual = - sem controle ; + = controle fraco ; ++ = controle regular ; +++ = excelente controle. 
(3) Média de 4 repetições - (Blocos ao acaso) - Oassificação por teste de Duncan, ao nível 5%. 
- Plantio direto tardio de final de dezembro. 
(•) Todos os tratamentos incorporam ao tratamento fw1gicida, o inseticida Semevin 350. 

% T  
( 100) 

( 103) 

( 122) 

( 125) 

Tabela 6-Lúluênciade diva"SOS tratamentos de pcliculiz.ação de sementes de arroz de sequeiro, sobre a produtividade 
(cv. Ciat 20) - Coopcriuca<J 1994/95-

Tratamento 
de 

pcliculização ( l)  

Produtividade 
(2) 

cm Kg/ha 

% T  

Testemw1ha 2 037 100 
Honen A 3 009 1 48 
Genninex 2 593 127 
Orgamin 3 086 152 
Microvital 2 732 13,1 
Peroxydo Ca 2 993 117 
Termofosfato Yoorin 2 637 130 

(1) Peliculização realizada com goma araôica-Todos os tratamentos com Semevin 350 RA ( l,5 1/100 15g �men�) , . Peróxido ca= lOOg/Kgde sementes-Termofosfato=300 g/Kgde sementes-Todos os outros P�t;1tossa.o lipaamm
oac1dos. 

(2)B1ocosaoacaso,com4repetições-CV%= 18,2;DP=496,36Kg;Xgeral=2726,82Kg/ha-Plant1odireto tmtl10dedezembro. 
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FIG.3 INFLUENCIA DE DIVERSAS FORMULAÇOES FUNGICIDAS SOBRE 
A PRODUTIVIDADE DO ARROZ DE SEQUEIRO (cv.lRAT 2 1 6) 
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FIGA INFLUENCIA DE DIVERSOS TRATAMENTOS DE PELICULIZAÇÃO 
SOBRE A PRODUTIVIDADE DO ARROZ DE SEQUEIRO {cv.CIAT 20) 
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Os principais resultados obtidos estão resumidos nas tabelas 5 e 6 e mostram 
- Como 110 ano passado, um cxcclcutc controle parasitário dos fi.11 1gos das sementes e do solo (Dm:h.ç/nn,

Rliizoctonia) e da ramulose foliar até 40-50 dias após plantio, pelo Triticonazol (Real) que é o melhor
tratamento, seguido pelo Pyroquilon. Estes dois tratamentos proporcionam, respectivamente, 25 e 22% de 
ganho de produtividade em relação a testemunha não tratada. 

- Do mesmo modo, como no ano passado, os lipoaminoácidos : Honen , Orgamin e o Peróxido de cálcio
aplicados asscmcnt.cs ao plantio (junto com fungicidas +Scrncvin 350) , provocam au mentos de rcndimc11tos, 
respectivamente, de 48, 58 e 47% em relação a testemunha. 

Em resumo - A área de tecnol.ogia.s de sementes revela-se extremamente importante, nos latossol.os ácidos dos cerrados 
tímidos, tanto j,ara o controle do complexo parasitário de fungos entre o plantw e 40-50 dias como fiara estimular o
crescimento inicial do arroz. ; os ganhos de produtiuulade são muito importantes, entre 25 e 50 % . Estas tecnol.ogi.as podem 
trazer lucros muito significativos, de suma importância, nos lato.ssol.os ácidos dos cerrados úmido.s. Eis um caminho
confinnado a ser exp!.orado.

2.4 úmtpcti.çiw de híbridos de milho (Oriwulos do convênio RPA/CIRAD-CA) -

Devido as grandes dificuldades econômicas da Cooperlucas, a falta de controle rigoroso sobre os experi
mentos temáticos, os experimentos de competição de milho híbrido, não foram implantados em plantio 
precoce. Entretanto foram instalados, em março, no lugar das safrinhas, no campo experimental da 
Cooperlucas e na propriedade do Sr. Tafarel em Sinop. A colheita ainda não foi realizada, os resultados serão 
fornecidos ulteriormente. 

2.5 E;,cperimento Temik/Furadan sobre a cultura do algodão (extraído do relatório do Sr.Jean-Lauis Be/ot, do
CIRAD-CA, responsável pelo experimento) 
1 .  Introdução 

Este trabalho foi realizado no Estado do Mato Grosso, Município de Lucas do Rio Ver
de, na safra de 1 994 na fazenda experimental da Cooperlucas. 

O objetivo era, conforme trabalho preliminar efetuado em I 993, tentar introduzir o algo
doeiro nos sistemas de cultivo desenvolvidos pela equipe do Dr. SEGUY nesta região, com um 
plantio de janeiro/fevereiro. 

A Pluviometria da safra foi caracterizada por um mês de março chuvoso e uma diminui
ção progressiva das chuvas em abril e maio. (Figura I ). 

300 
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3 
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Figura 1 - Pluviometria Lucas do Rio Verde- Cooperlucas.
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O perfil das pragas durante o ciclo do  algodoeiro foi similar a do  ano passado: 

- Trip e Pulgões entre I O e 50 dap. 

- Curuquerê entre 40 e 90 dap. 

- Percevejos principalmente manchador depois dos 60 dap. 

- Populações baixas de lagartas da maça e rosada. 

Incidência de doenças baixa (bacteriose, ramulose), exceção da ramulariose que foi ele
vada na safra . 

2. Ensaio Temik/Furadan 

2.1 .  Objetivo 

A eficiência do Temik e Furadan granulados aplicados no plantio (na dose de 6 kg.lha) já 
foi comprovada em vários trabalhos, em relação ao controle dos Trips e Pulgões, até os 40 
dap. Este trabalho preliminar foi desenvolvido para avaliar o efeito destes produtos aplicados 
em cobertura durante o ciclo sobre outras pragas do algodoeiro. 

2.2. Dispositivo - Observações 

Foi utilizada uma parcela da cultivar ITA 90(DPUAc90) semeada no dia 24/0 1 /94 em 
plantio direto. 

Dispositivo em grandes parcelas ( 1 0  linhas de 1 5m), sem repetições, com bordaduras de 
4 linhas não tratadas para aumentar a pressão de pragas. 

Tratamentos: To: Testemunha sem aplicação de inseticidas. 

TI : Testemunha com proteção total. (Monoctotofós 250 g/ha cada I O dias) 

T + T40: Tratamento com Temik (6 kg.lha) no plantio e a 40 dap. 

T + F40: Tratamento com Temik (6 kg.lha) no plantio e Furadan (6 kg.lha) 
a 40 dap. 

T + F40 + F80: Tratamento com Temik (6 kg.lha) no plantio e Furadan 
(6 kg.lha) a 40 e 80 dap. 

As observações e contagens de percentagem de plantas com diferentes pragas foram fei
tas em 30 plantas por parcelas, a 30,40,60,80 e 1 00 dap . 

A 1 20 dap foi feita uma avaliação da sanidade dos capulhos: a totalidade dos capulhos de 
aproximadamente 1 5  plantas, ao acaso, foram avaliadas em relação a presença de danos de 
percevejos e lagartas. 

2.3. Resultados 

A evolução das populações de pragas pode ser resumida da seguinte maneira: 

• Trips: máximo da população a 30 dap, já reduzida significamente a 40 dap, quase nula 
a 60 dap . .  

• Pulgões: Níveis máximo entre 30 e 40 dap, baixando em seguida, com um pequeno 
surto a 80 dap. 

• Curuquerê: Já. presente a 30 dap, máximo de população a 60 dap, permanecendo em 
baixa população até os 1 00 dap. 

• Percevejo manchador: Apareceu aos 80 dap, com populações altas até o final do ciclo 
do algodão. 

Além destes insetos, foram identificados insetos como vaquinha, diversos percevejos da 
soja, lagarta da maçã, lagarta rosada, acaros. 
2.3 . 1 .  Trips: 
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Os resultados são apresentados na Figura 2, mostrando um controle significativo do 
Temik (6 kg/ha) aplicado no plantio sobre os trips aos 30 e 40 dap. 
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Figura 2 - Porcentagem de plantas com Trips. 

2.3.2. Pulgões 

T1 

Os resultados são apresentados na Figura 3. O Temik (6 kg/ha) no plantio controle os 
pulgões até 30 e 40 dap, mas com menos eficiência que o monocrotofós aplicado por via aé-
rea. 
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Figura 3 - Porcentagem de plantas com Pulgões. 

2.3.3. Curuquerê 

3,.1 

TI 

Resultados nas Figuras 4 e 5. Esses resultados não mostram nenhum controle do Temik 
ou do Furadan aplicados na dose de 6 kg/ha, na percentagem de plantas atacadas. Pelo contrá
rio, esta percentagem parece aumentar. Isso provavelmente pode ser relacionado com o melhor 
desenvolvimento vegetativo das plantas que receberam Temik e Furadan (maior tamanho das 
plantas e desenvolvimento da folhagem), talvez mais atrativas para o curuquerê. 
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Figura 5 - Porcentagem de plantas com Curuquerê aos 60 e 80 dap. 

2.3.4. Percevejo Manchador 

Resultados apresentados na Figura 6. Não houve nenhuma diminuição da percentagem 
de plantas com percevejos manchador com a utilização de Temik ou de Furadan nas diferentes 
épocas. 
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Figura 6 - Porcentagem de plantas com Percevejo Manchador. 

T1 

A avaliação dos capulhos aos 1 20 dap (Figura 7) mostra um aumento da percentagem 
de capulhos sadias principalmente com f 40 e F40+F80, bem como uma diminuição dos danos 
de percevejos. Assim, parece que a utilização de Temik e Furadan ao longo da fase vegetativa 
diminui os ataques de percevejos manchador nos capulhos. Portanto, teria que verificar se esta 
diminuição não é só aparente, resultando de um "Shedding" mais importante dos capulhos ata
cados. Os resultados de produtividade (Figura 8), mostrando um aumento significativo de pro 
dutividade, não confirma esta hipótese. 
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Figura 7 - Porcentagem de capulhos sadios e com danos avaliados aos 120 dap. 

P: Capulhos com danos de percevejos manchador. 
L: Capulhos com danos de lagartas (Rosada e da maça). 
S: Capulhos sadias. 

A l :  Altura das plantas (cm) a 30 dap. 
A2: Altura das plantas (cm) a 40 dap. 
A3: Altura das plantas (cm) a 1 20 dap. 
P : Produtividade em kg/ha. 

Prec.: Precocidade (Percentagem da 1ª colheita em relação a colheita total). 
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Figura 8 - Altura das plantas e produção de algodão em caroço. 

2.3.5. Conclusão 

Esse experimento mostra mais uma vez a eficiência do Temik (6 kg/ha) no plantio, no 
controle dos Trips e Pulgões aos 30 e 40 dap, o que é um resultado já muito conhecido. 

A utilização do Temik e do Furadan aplicados aos 40 e 80 dap não controla as popula
ções de curuquerê. Pelo contrário, parece aumentar a percentagem de plantas com lagartas, 
provavelmente por causa do melhor desenvolvimento foliar das plantas. 

Apesar de não diminuir a percentagem de plantas com percevejos manchador, a util iza
ção destes produtos durante a fase vegetativa e frutífera parece limitar os danos desta praga 
nos capulhos. Portanto, observando os resultados de produtividade. (Figura 8), esta técnica de 
controle de pragas por via sistémica permite segurar uma parte da produção ( duas vezes a 
produção da testemunha não tratada), mais é longe de ter a mesma eficiência que o controle 
químico por via aérea (T I ). Talvez uma aplicação mais frequênte daria uma melhor eficiência, 
mas o que seria neste caso a rentabilidade econômica da técnica e a incidência sobre o meio 
ambiente? 
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III - Conclusões 

O programa experimental RHODIA AGRO/CIRAD-CA, 1 994/95, relativo a criação-<lifusão de sistemas 
agrícolas lucrativos, estéveis e preservadores do meio ambiente, nas fronteiras agrícolas dos cerrados úrn idos 
do Oeste brasileiro, sofreu severas limitações em termos de controle e 1igor, devido a escassez de insumos, 
recursos materiais e humanos. A região é totalmente sinistrada : estradas destruídas, custos ele produção 
assustadores, preços pagos aos pro<lulorcs para a soja inaceitáveis (5,3 R$/saco de GO Kg) , co1 1<l içõcs ele 
produção insustentáveis que estão levando a agricultura da região à falência. 

Apesar destas condições péssimas ele trabalho, conseguimos preservar grande parte ele nosso programa 
ele pesquisa-ação RHODINCIRAD-CA. 

Os resultados obtidos confirmam os resultados anteriormente obtidos, no que diz respeito ao interesse 
do produto Etephon sobre a produtividade da soja. Todavia, a interação "va1iedade x Etephon", revela-se 
como a mais importante para influenciar positivamente o rendimento. Este tema é considerado por nós 
como encerrado e o produto Etephon pode ser explorado comercialmente nos cerrados úmidos (precisa 
de reajustes para os cerrados menos úmidos do Centro-Oeste) .  

O herbicida Ronstar é ainda a melhor opção para a cultura de arroz de sequeiro nesta região. Com o 
fracasso dasojaem 1 994/95,aculturado arroz de alta tecnologia, de qualidade superior de grãos (variedades 
CIRAD-CA = Cirad 285, Cirad 1 4 1 )  deve tomar uma eno1me área em 1995/96 que merece ser explorada 
comercialmente pela RHODIAcom o herbicida aplicado em pré-emergência ( 1 000 g i.a./ha) e completado 
por 670 g i.a./ha de 2-4 D arnina aos 30 dias após plantio. 

A molécula Triticonazol (Real da RPA) , confirma pela segunda vez a sua eficiência no controle dos fungos 
da semente, do solo e da brusone foliar até os 40-50 dias após plantio. Do mesmo modo, os lipoaminoácidos 
(Honen, Orgamin) ,  o peróxido de cálcio, em peliculização de sementf:s, são opções ele Lratame11tos ele 
sementes que permitem ganhos de produtividade significativos de 30 a 50%. 

Este campo de tecnologias de sementes merece, sem dúvida, uma exploração comercial . 
O Temik na cultura do algodão, confirma a sua eficiência (6 Kg/ha) no plantio, no controle elos Trips 

e pulgões aos 30-40 dias após plantio. 

Em conclusão, as condições atuais econômicas da OJope,iucas e outras cooj:>erativas das firmteiras agticolas são/Jéssimas 
e não permitem o prosseguimento de nosso convênio RPA/CJRAD-CA/COOPERLUCAS. Foi aberto um novo cam/>0 de 
trabalho, junto com o GRUPO MAEDA, na mesma área de otimização da gestão dos sows e culturas, parn a cultura de 
a/go<ÚÜJ de alta tecnologi.a (gr·aças ao apow do Dr. Antero Dua1te C. Gonçalves). 

Na cttltura do al.go<ÚÜJ, ttm dos primeiros temas a serexpwmdo éa  "tecnowgi.a de sementes ", com a 11wUcula Real, f1am 
prvteger com os ataques iniciais de fungos e a ramuwse entre o plantio e 40 a 60 dias. 

O GRUPO MAEDA jJTvduz. sementes, esta área é imporiante a desenvolver. 
As mudanças na gestão dos itinerários técnicos do a/go<ÚÜJ que nós introduz.inws em 1 994 / 95, vai aumentar o emjn-ego 

deEteplum, parn 1-ealizar a colheita mecanizada em uma só vez. (generalização pmvável rápida do mo do j:,rep f1am jJoder 
realizar as operações de preparo do sow de final de cicw, em condições ideais, com umidade residual suficiente no fJerjil). 

Outra área a desenvolver em conjunto, é o uso da 11wlécula Real no anvz. de seqttei.ro de alta tecnologi.a : sem limites 
de aplicação ( inlewaws de eficiênci.a ), sua injluênci.a sobre a brusone do j;escoço ; a sua utilização deveria ser explorada 
em conjtmto com a /.>eliculização de sementes a partir de lijJOami11oácidos, peróxido de cálcio, a /nvleção insetici.da com 
Se111evin 350. 

A mancha de gr·ãos constitui também nas regiões úm.idas dos cerrados, um fator limitante importante da produção do 
anm de qualidade de grão superwr ( tipo 1, largo fino, aromático); 11wléc-ulas daRP A poderiam ser expwradas neste sentido. 

Esta11ws abertos a qualquerottlra f:nvposta de trabalho da lU-IODIA, /ninci.palmentefJara as culturas de algo<ÚÜJ, soja 
e anm. 




