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Resumo

O presente trabalho avaliou o percentual de germinação de sementes de soja em diferentes

concentrações de fungicida. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado,

constando de um fatorial 2 x 5, correspondente a duas cultivares de soja  (Pintado e TMG 123 RR)

e cinco dosagens de Carboxin + Thiran (0, 100, 200, 300 e 400 mL/100 kg de sementes). Após

análises estatísticas, conclui-se que a cultivar TMG 123 RR apresentou maior poder germinativo,

e que as diferentes doses de fungicida não influenciaram na germinação das sementes.
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Introdução

A soja (Glycine max L. Merril), é uma espécie originária da Ásia, onde vem sendo cultivada há

centenas de anos. Graças as suas características nutritivas e industriais e à sua adaptabilidade a

diferentes latitudes, solos e condições climáticas, o cultivo da soja se expandiu por todo mundo,

constituindo-se numa das principais plantas cultivadas atualmente (SANTOS et al., 2007).

A semente de soja, para a germinação e a emergência da plântula, requer absorção de água de,

pelo menos, 50% do seu peso seco. Para que isso ocorra, devem haver adequadas umidade e

aeração do solo e a semeadura deve propiciar o melhor contato possível entre solo e semente.

Semeadura em solo com insuficiência hídrica, ou “no pó”, prejudica o processo de germinação,

podendo torná-lo mais lento, expondo as sementes às pragas e aos microorganismos do solo,

reduzindo a chance de obtenção da população de plantas desejada. Em caso de semeadura

nessas condições, o tratamento de sementes com fungicidas pode prolongar a capacidade de

germinação das mesmas, até que ocorra condição favorável de umidade no solo (EMBRAPA,

2002).
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O tratamento das sementes com fungicidas oferece garantia de melhor estabelecimento da popu-

lação de plantas por controlar patógenos importantes transmitidos pelas sementes, diminuindo a

chance de sua introdução em áreas indenes. As condições desfavoráveis à germinação e emer-

gência da soja, especialmente a deficiência hídrica, tornam mais lento esse processo, expondo

as sementes por mais tempo a fungos do solo, como Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium

spp. e Aspergillus spp. (A. flavus), entre outros, que podem causar a sua deterioração ou a morte

da plântula (EMBRAPA, 2002).

Para que se realize o tratamento das sementes deve-se saber qual a quantidade de fungicida se

deve utilizar, para garantir resultados satisfatórios, não causar toxidez nas sementes e diminuir o

custo com fungicidas.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o percentual de germinação de sementes de soja

submetidas à diferentes concentrações de fungicidas.

Metodologia

O experimento foi instalado no Laboratório de Solos e Produção Vegetal do curso de Engenharia

Agrícola e Ambiental, da Universidade Federal de Mato Grosso/Campus Universitário de

Rondonópolis.

Foram avaliadas duas cultivares de soja (Pintado e TMG 123RR), com cinco dosagens diferentes

do fungicida Carboxin + Thiran SC (0, 100, 200, 300 e 400 mL . 100 kg-
1

 de sementes).

Os tratamentos foram dispostos em delineamento experimental inteiramente casualizados em

três repetições.

Foram utilizadas 200 sementes, distribuídas em quatro subamostras iguais. As sementes distri-

buídas em papel toalha tipo germitest, na forma de rolo, umedecido com quantidade de água

equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, foram colocadas para germinar a temperatura

constante de 25 ºC. As avaliações foram realizadas no quarto e sétimo dias após a semeadura.

Os resultados foram expressos em percentagem de plântulas normais, conforme Brasil (1992).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias das cultivares  foram

comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade, e as doses foram comparadas por re-

gressão polinomial, à 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

De acordo com as análises realizadas, não houve diferença estatística significativa, na interação

entre os tratamentos cultivar e doses de fungicida.

 A cultivar TMG 123 RR apresentou maior poder germinativo que a cultivar Pintado, aos quatro
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dias de avaliação, e aos sete dias as mesmas não apresentaram diferença estatística significativa

entre si (Tabela 1).

Em relação as doses de fungicida, não houve diferença estatística significativa entre os tratamen-

tos. Apesar de não apresentarem diferença significativa, verificou-se que houve um antagonismo,

onde aumentando-se a dose do mesmo, reduziu-se o poder germinativo das sementes de 69%

para 37% (Figura 1). Resultado semelhante foi observado por Kruger (2010), onde possivelmente

houve um efeito fitotóxico do fungicida sobre o crescimento do eixo embrionário.

Tabela 1. Percentual de germinação da semente de soja, com duas cultivares diferentes, com  4 dias e 7

dias.

Cultivar 4 dias 7 dias

Pintado 37,13 a 3,4 a

TMG 123 RR 61,33 b 2,4 a

 a1/
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Utilizando-se a primeira contagem da germinação como indicativo de vigor, ressalta-se que estes

resultados confirmaram os obtidos no teste de germinação, conforme Kruger (2010).  Constatou-

se que os valores de primeira contagem da germinação foram próximos aos valores da germina-

ção, servindo como indicativo de alto vigor apresentado pelas sementes (Figura 2).

Portanto, conclui-se que a cultivar TMG 123 RR apresentou maior poder germinativo. A dose de

fungicida até 400 mL/100 kg de sementes apresenta diferença significativa no percentual de

germinação.
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Figura 2. Primeira contagem da germinação

de sementes (%) submetidas a diferentes do-

ses de fungicida.

Figura 1. Germinação de sementes (%) sub-

metidas a diferentes doses de fungicida.
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