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  O patógeno Phytophthora sojae apresenta relevância nos cultivos de soja do sul do Brasil 

quando ocorrem chuvas frequentes após a semeadura. Causa deterioração de semente, 

tombamento e morte de plântulas. O tratamento de semente pode ser uma estratégia de controle 

do processo de infecção de P. sojae em plântulas de soja, no entanto, no Brasil não existem 

produtos registrados e indicados.  

 O objetivo do estudo foi avaliar a eficiência de fungicidas e agentes de biocontrole 

usados em tratamento de sementes visando proteção de sementes e plântulas contra P. sojae.  

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia e na casa de vegetação, 

com temperatura e umidade relativa controlada, no Centro de Ciências Agroveterinárias-

CAV/UDESC, Lages, SC. Foi utilizado a cultivar de soja CD 202 IPRO suscetível ao isolado de 

P. sojae de fórmula de virulência 1d, 2, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7. No laboratório as sementes foram 

tratadas via úmida (0,5%) e homogeneizadas em sacos plásticos. Os tratamentos foram: T1. 

Testemunha sadia, T2. Testemunha doente, T3. Trichoderma asperellum (Quality), T4. Bacillus 

subtilis (Serenade), T5. piraclostrobina+tiofanato metílico+fipronil (Standak Top), T6. 

carbendazim+tiram (Derosal Plus), T7. fludioxonil+mefenoxan (Apron RFC), T8. 

metalaxyl+fludioxonil+tiabendazole (Maxim Advanced), T9. Metalaxyl 

+fludioxonil+tiabendazole+azoxistrobina (Maxim Quattro) e T10. tiofanato metílico +fluazinam 

(Certeza).  As doses utilizadas seguiram a indicação do fabricante.  

O fungo foi multiplicado em meio de cultura V8-ágar em placas de Petri. Na casa de 

vegetação foram mantidos vasos de plástico solo+areia (2:1), inserido um disco de meio de 

cultura com o fungo, mais uma camada de solo. Foram semeadas 12 plantas por vaso. Os vasos 

permaneceram na casa de vegetação por 21 dias. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado com 4 repetições de 12 plantas por vaso. Aos 21 dias após a semeadura 

foi feita a contagem de plantas emersas e secadas em estufa a 60ºC por 48 horas.  Os dados de 

emergência e massa seca de raiz foram submetidos à análise de variância e teste de múltiplas 

comparações de médias de Tukey. Já os dados de comprimento de parte área e de sistema 

radicular foram submetidos à análise de variância e teste de múltiplas comparações de médias 

pelo teste de Scheffé. 

Os resultados de emergência de plantas indicaram que os tratamentos T7 

(fludioxonil+mefenoxan) e T9 (metalaxyl+fludioxonil+tiabendazole+azoxistrobina) não 

diferiram da testemunha sadia (T1) (Tabela 1). Os demais tratamentos não difeririam 
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estatisticamente da testemunha doente, ou seja, o patógeno não possibilitou emergência 

significativa de plantas. Em relação ao peso da massa seca de raízes, nenhum tratamento foi 

similar à testemunha sadia. 

Os resultados de comprimento de parte aérea indicaram que o T3 (Trichoderma asperellum) 

foi melhor que a testemunha sadia (T1) e quanto ao comprimento do sistema radicular o T5 

(piraclostrobina+tiofanato metílico+fipronil) e o T7 (fludioxonil+mefenoxan) apresentaram 

valores superiores do que a testemunha sadia (Figura 1).  
O tratamento experimental contendo mefenoxam+fludioxonil está dentro da recomendação 

proposta por Dorrance e McClure (2001). No entanto a utilização de fungicidas microbiológicos não 

aumentou a emergência de plântulas, diferentemente do estudo conduzido por Ayoubi et al. (2012). O 

uso de fungicidas contendo mefenoxam+fludioxonil na dose de 7,5+5,0 g de ingrediente ativo 

por 100 kg de sementes, respectivamente, são os mais indicados para o manejo de P. sojae via 

tratamento de sementes.  

 

Tabela 1. Tratamento de sementes de soja com fungicidas e agentes de biocontrole na 

emergência de plantas e massa seca de raiz com solo inoculado com Phytophthora sojae.  

*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Fig. 1. Comprimento de parte aérea e sistema radicular de plântulas de plântulas de soja 

submetidas ao tratamento de sementes em solo contendo inóculo de Phytophthora sojae.  

 
 

*Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Scheffé (p<0,05). 

             TRATAMENTO EMERGÊNCIA 

 (%) 

Controle 

(%) 

M.S. 

 DE RAÍZ (g) 

T1. Testemunha sadia                 86,1 a -      0,259 a 

T2. Testemunha doente                 44,4     c -      0,107    c 

T3. Trichoderma asperellum                 44,4     c 0      0,120  bc 

T4. Bacillus subtillis                 55,6   bc 27,47      0,103    c 

T5. Piraclostrobina+Tiofanato Metílico+Fipronil                 41,7     c 0 (-7,43)      0,153  b 

T6. Carbendazim+Tiram                 52,8   bc 18,92      0,107    c 

T7. Fludioxonil+Mefenoxan                 72,2 ab 62,61      0,155  b 

T8. Metalaxyl+Fludioxonil+Tiabendazole                 52,8   bc 18,92      0,129  bc 

T9. Metalaxyl+Fludioxonil+Tiabendazole+Azoxistrobina                 63,9 ab 43,92      0,109    c 

T10. Tiofanato Metílico+Fluazinam                 55,6   bc 25,22      0,109    c 

                       C.V (%) 0,27  0,12 


