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À1Â ÜTi,JT RIUI.¡I¡\O Nä PESQUISA DT SOJA DA REûIÃO SUL

; riTRûDUÇ40

,Jon organizaçã.: e coordenação conjunta da Empresa Catarine3
-,,:. de Fesquisa Agr.opecuãrj-a S.A. EMPASC e Centr'o liacional de

lesquiiEa Ce Scia - CldPSoja - EMBRAPA, realizou-se em Florianópg
--is, SC, ce 3I.û7 a. tr+"08 de 1978, a VI Reunião de Pesquisa de

loia <ia Regiäc 3r-ll-. Esta Reunião, dentro do novo esquema sugg

rloc pelc CllPSoja e aDrovado em Assem¡:-ãia Genal dunante a VI
iìe,iniãc Ccniunta ce Fesquisa de Soja RS/SC, ::ealizada em Pelo-
"1,1s, RS, coiìgr-,,tgcu pesqul-sado::es e exttnsionistas das divensas
insti-tuições do F.io Grande do Sul, Santa Catarina e Pananã com

o cbjei:ivc de, erì conjunto, apnecian os resultados obtidos na
--.-- .'t-; /1csci-.r..c1 i ii i.: r,êar,;alj-ar as p::ionidades e necessidades Ce pesqui
sa il,õ-fc1 a Reg'ião Ðu mesmo para cada local estabelecen a progrg
naçã: c-e ,:esquisa para o ano agrícola" 78/79.
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Acclf,: l.'ì¿,.åve.,,rå - F.ua Lacercia coutin,ilos o - Flonianõ¡rciis, sc
,:.fonso Bu.ss Caixa. po,:tal D-2C Flor.ianópolis, SC

;i-'o val¡nin s:,.ccol . urniv" Fec" ssrrta:ía:nia - sent¿: i"la:.ia, ,RS

,\i,-,;:cn ij . de l{esq',-iÍ.-ra - JEp.AXlDour.ados , MS
¡1.^.. '.--lÈ-:-,,i\r-'--'-- - r.rJri-r&rÊs s¿nto; caixa postal lg - são Miguel Dr0esLe, st.
;::iuai-:r ¡ineidi Rua .fos Funcionánios .ruvevê cu'itiba, ?R
1i-*.2¿.;-.¡ l.i,R. AIn,:ica Cai.xa pcstal l_061 Lonir:,irra, pR

r-".1c'ici€ro Oliveira caixa. postal z7z7 por"to Alegne, RS

trn*,-,e*1 Ê'ertels Caixa Postai SSg pe-otas, RS

.:,:-¿iôlrc Eongo Caix-a postal 10 Cr^u.¡ Alta, R3

-Érn'ôrrj-c Ric¿-rdo Panizzi caixa postal l0si - londrirra, pR

.\:ge;iii.r'c Pereina de canvarho - Esfuada Juca Batista, 4û28 - Fontc
Aiegne, RS

a¡lirco i'ianada - Rua Jonatas cer":rano, zgs - Londrina, pR

[.rr'o ¡le]-d',.'a*n - univ. Fed. santa ]h:ria - santa Maria, RS

Äu:rea ï'el:çrÍ,a Sci--mjtt Estação Êrçeninrental de ïtajai - rtajaÍ, sc
.Au:..';ino i'a.:rias Fiua siqueira campos, i-ig4 - ponto êJ.egre, RS

3.:-filit¡ Gornes dos santos Filho - univ. Fed. de peiotas, RS

'lerira.rdc Yasuhiro rde cajxa pos'ral Ð-20 - F1_onjanópcli:, sc
Cari:'.:^nc P,osato Cai:la postal 10 Cy,¿z AIta, RS

ua.:rc: An-¡ôr..1o Alr'eida iì:a Ár.tur Thøús, g0r+ - ì,{aningå, tR
ca¡'ior.' 3+ck-¿,: P'ua Sirva Jar,dim, 684 - passo Fundo, RS

l-*-1.;5 "i'ric Macnaco caixa postal 1061 Loniirina, pR

i- "'.rrs e'lili:erne l4ie'l i-tz - cajxa postar l06i - lcird:nira, pR.

ca.r--.: Fer-nando Gcepfert 
$ra 

Gonealve-* Diasr s?c - por-io Alegre,
j'!

c¿:'ics Pie-i:a Fi"-hc - cajxå postai D*20 * Fronian6poiis, sc
Ca:ics F.cbe::tc Casela Cai_xa postal SS3 pelotas, RS
jesr'ric-¡ Flor"iairi. - Rua Lacenda coutini:o, 6 Flonian6polis, sc
C6z¡:"' dr; Li" l,iesqi:ita Claixa Postai 1061 .ï-,ondr.ina, pR

Chnistiaan Wien¡eck - Åv. São Luiz, Bô São paulo, Sp
;Jiri'istoph Ber-na-siuk Av. Bento Gonça1ves, 10.600 - p. A-Legr.e, RS

cläuiio i{arques }iagalhães - Rua conceição, 1gs - 4? andar -
Ponto Alegne, RS'

liãudic Ol-iveira lo,ua Laeenda couti:.Jro, 6 * l'ro¡'ía¡ó¡nlis, sc
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cieto Bihre Rod. Melo Peix,otoo KrÂ 5 - c<. postal- sOûB - I-ondlil,a, pR

clever:son Sorba ilua Gonçalves Dias, s70 - ponto Alegre, F.s

Cj..ovrs ìi, Borkert Caixa Postal i061 - Londrina, pR

Daltno S. Cordeino - Caixa Postal 1061 Londiina, pR

Jrltro solda:eli ceixa Pcstal s02 - Flonian6poliso sc
Doi'valino Lorenza-co Rua Goirçaives Dias, s70 - pcrto Alegne, RS

Edilscn Bassoli de Oij-.'eira caixa Postal 106]. - Ì-onfui:ra, pR
Ç-.Egidio F.ocirigues vali Ti: Lacerda. coutinho, 6 Florian6pg

rrÐ t UV

Elema.r. Voil- - Caixa Postai lûGl - Lond:rinao pR

Sleno Tcrres Caix¿r Fostal iû61 Londrina, pR

Eloí P.oque Flilgert IP,\GR0 .fúfio de Castilho, RS

Eloi Sc}-enen - Caixa Fostal l5i Chapec6, SCç..HmÍdic Rlzzo Bonat,; - Caixa postal l06i Londr-ina, pR

Ënilscn F" de Queirðz Caixa Fostal 1061 Londr.ina, pR

Hstefarro Paiudzysz-j,ir Filþ"c cajxa Fcstal i061 - iondriria, pR

;ã¡io Cear,a de A.br"ei-r * LrFSC Flor ian6polis, SC

Fez'nando L,eão - &r¡i:o co Brasil - A,g. centro - rronto Alegne, RS .

Fer"nando Osvaldo Y. Cmegc Caj:.å Fcstal i5l- - Chapec6, SC

îr'ancisco Elifaii-:-;e Xavier' - UFpel pelotas, RS

Francisco ì{. ,\ssis - Caixa Postal 3S4 pelotas, RS

Gabn:-ela .T,esctre Ller'c.r;es - BR- 2BS, i(rn. l?4 - passo Fundo, RS

tì.ÌliIs¡ Burioi - Uni'¡. Fed. Santa Mania - Santa l,iania, RS

Ganr'r, l.1a Wang C;ii.:a Pos'cal 1061 Londrina, pR

Ga.spa.n Flenr:ique Korndorfer - Est'ada Juca Batista, 40?B - Porto
Aieg::e, RS

Ge,ji Jc::ge Sf::eclo Caixa Postal 1061 - L- - ,'.- ''::.. PR

Gesner Oyarzábai Rua Barão do Rio Bnanco, s3B - s. JerôruinÞ, RS

Gilvan \¡Josiacki Caixa Postal 2111 - Londnina, pR

Got-ifried stutze:. - Rr:a Alexandne de G¿snËo, 606 - são pauro, sp
lloinero ì3engamaschi - Iì¡a Bento Gonçalves , 77Lz - porto .&legre, RS

Honðrio Pr:ando Rua Pelotas, s,/ng Porto Alegre, RS

fgon Hentwig Rua Säo Fnancisco, 500 São Pauloo Sp

Incer-i Agostini Caixa Postal D*20 - Florian6polis, SC

rrineu Alcides Bays Ed. venâneio, 2000 - g? anda¡r,- hnasÍtia, DF

Jaek Eliseu Cnispirn Caixa Postal 151 Chapec6, SC

,Jaime Tonello BR - 285, Krn 1,74 Passo Fundo, RS
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,ri'j, Ja¡'re iorr"es oe Castno F. Lopes Pça. Osvaldo Cnuz, 15 169
andar Po::to Alegne, RS

0ô9. Jean Ba'tista Df Al-ascio - UFSC Florian6po1is, SC

07Ci. Joã¿' Carlos Ì.iunes - R.ua Cel. Niedenauen, 1445 - Ap. 407 Sal
-iá Mania, RS

071. João F::ancj.sco Santori * Caixa Postal 10 Cnuz Alta, RS

'n'iz Jonas Rodolfc Gancez Caixa Postal 553 Pelotas, RS

073, Jorge Yanashita Caixa Postal 1061 Londnina, PR

074. Josã Ab:raão Caíxa Postal 10 - Cruz Alta, RS

0?5. José'.-,lbe:rtc \/elroso - BR-285, Km 174 Passo Fundo, RS

t?6, Josê Antonic Cos-ta * Caixa Postal 776 - Porto Alegne, RS

077. Jos6 Ëdi1 Gcmcs Rua Gonça1ves Djas, 570 - Po::to A1egne, RS

078. iosá El-c;i:: Denardin BR - 285, Km 174 Passo Fundo, RS

079. José Luiz Tnagnago IPAi;RO - Rr.r.r Gonçalves Dias, 570 - P. Alegne, RS

080. Josã Oscar Pacj:eco - Av. 1,1-3 Norte, Quadra 515, Lote 3, Sala
305 BnasíIia - DF

08-. Josê iìenato 6en - Caixa Pos-:al 569 - Passo FunC.o, RS

C82 ,losci Ri',-adavia ui. Teixeina Caixa Pc,stal D-20 - Flonian6polis, SC

û83. Jos6 Rosalvo An"drigueto Caixa Postal 129 - Ponta Gnossa, PR

084. Juan I'iakanoto . Av. Fa:-ra Lirnae 1664 - 159 andar'- São Pau1o, SP

085" Lair C. Cabral - Caixa Postal 1061 Londrina, PR

ùBb. Ledio An-conio Lcai - Rua Campos Sales, 282 - Passo Fundo, RS

iiE7. Luiz ¿ll¡ento Lcvatc¡ Av. Pedro Adams Filho, 3102 - Novo llambrrrgo, RS

û88. -¿iz A.G" Per.ei:ra - Caixa Postal 1061 - Lond::ina, PR

"J89. Luiz Ca::los i,firanda Caixa Postal 1331 Lond::ina, PR

190. Luiz Carios ûttonelli - A"¡. Bnig. Faria Lirnar 2002 - 179 anda¡r
São Paulo, SP

û9i. Luiz Pedno Bcnetti Caixa Postal 10 - Cruz ÀIta, RS

092. Luiz .Ricardo irei:ei:ra CNPTnigo - Passo Fundo, RS

093. Luiza Ì{iel.itz - Rr.:aPref . Ìlugo Cahral, }023 - AptP 90\ - I-onfuir.a' PR

094. Manfred Stej-rrke - Rua Gal. Netot s8q - Porto Alegre, RS

095. Mania Josã Silva Rod.ovia Lecberto l€41, 150 - Flonian6polis, SC

096. l{aria Teresa Sirnão I:'ala - Püër Caldas Jünior, l'20 - Porto Alegne, R.S

09?, Má::io Franklin d.a Cunha Gastal Cajxa Postal 553 - Pelotasr R.S

098, Mer^cedes C. Panizzi Caixa Postal '1 ngl- Londninar PR

099" Milton Kaster - Cai-x¿ Fostal 1061 - Londnina, PR'

LC0. Milton l"farchesi Caixa Postal 2222 - l{io de Janeino, RJ

l0I. l4oacir .tntônio Schiocchet - Caíxa Postal D-20 Flor:ian6po1is, SC
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i'lãcl:io G:o::i.ani caixa postal i cruz Ai.ra, RS.
l'ieni- zan"ette Ru.a Josë Antonio pir:es, 396 canrapuã, FS
lrlidio Antôn;lo Ba:rni - Rua Gonçal-.'es Dias, s70 - por"t: Aregne, RS
Nil"co* F" da cc;sta iaixa postar 1061 Londnina, pR
ûncfne Benton -' rpAGRO * caixa postal 03 * Júüo de castil_hrcs, RS
Onl-andc coelho .TiÍnion - Rua Ner:eu Ramos, 324 londr"i'a, pR
Oscan Del Duca Fonseca - Rua Mo::netes ) 472 - po:rto Alegne, R^S

Osc¿-n R{lckhe-irn Filho R,a Gonçalves Dias, s?0 - pcnrto Àregne, R^S

Faulo Afonso Tnevisan - Rua Andnade Neves, 106 1gg andanporto Alegre, RS
Paulo Fe'nando tsentagnolli - clfpl'nigo passo Fundo, RS
Paulo l{cbuyosni ya.mauti - Av. do Fonte, r-r-+3 - po'to AJ-egne, R.s
Paulo Ro¡e'to Gaierani * caixe Fcstal r-06i - Lcndnina, pR
R'aimuncic }ioi"ratc santos pegado * Estnada Juca Batista, 402g

Porto Al_egne, RS
Rafaei Figueir-e.lo - Roci.celsc (ìarcia cid, iftì 37s - Lcndrire, pR
Reginarco Esco--.ar vieira cai-xa postal r0 - c::uz Alta, RS
Renato cesar Ditnich - caixa Fostai 1Ð61 Lond¡:ina, pR
Rogãr"io Gabniel- Rrra da conscla.ç;ão, 65 * 10g a¡rdar, conj . 102

São Paulo, SÈ
Rogãrio Gcui_¿:,..'-,t .lua .is ieves Júnio;,, g3 _ F1c=ian6pol_is, SC
Roneu Afonso cre s. Kiihl ca-ixa posfar *061 Londnina, pR
Rubens Jcsé cami,'3 caixa postal r-061 Londnina¡ pR
Ruy J:si Cos-L¿. c,a Siiveina UFgel - pelotas, RS
saeii sãi"gic G::inn - Caixa postal D-20 Floi.,ian6po1is, sc
sángro Machacio - Iiniv, Fed. santa r{a-:ia santa }faria, RS
Shin':: Mil'asaka - Av. Br:asil, --+S6 Carapinas, Sp
Takashi Nishicla Caixa postal 2SZ Carnpinas, Sp
Teodono Fernandes Br:um - Rua Dr. Gniir",.c Espirrheircs, 143 sãopaulo, Sp
türic Antðnio de A. carvalho R'-ra Andnade Neves, 106 - pon-

to Alegne, RS
valdecin PÌccor-i caixa postal 410 - passo Fundo, RS
varduino Estefaner univ. Fec. santa },¿:ria - santa Mania, RS
valtenor A.s. chequim - pça. D. Fericiano, 7g - porto Alegne, R^S

vena MagalL Radtke Thoné caixa postal D-20 - Flonian6polis, sc
vildes l{a::ia scussel Rua Felipe scr-roidt, LlT - Fionianõpolis, sc
bla1te* Coven Caixa postal 1061 Londrina, pR
wiisoir santa ca-tanina .- caixa postar saz - Hlonian6polis, sc

i03,
I í-ìlr

ic5 "

106.

t c7.
i0B.
109.

110 ,

ti.l- .

112 .

ìt ?

'lll¿

115 .
'1 tA

TI7.
'llo

119 .

120.

r¿!.
,I22,

123.

124.

125.

126.
1ôtLLI.

128.

129.

130.
ì t1IùJ- r

132.

13s,

l3l+ 
"

135.





7

- Tntr:odurlã-o, c:.iação e formação genética de cultivares de soja:
e - Banci: cie ge:nc.j:lasma
b - lijl:::'.r*_ia;ães az,-iificiais
c -' Fr:j,.ulações hibr.idas
d - Seraente g€,r:rË-: jce

- Avaliação Ce I inhagens e cultivares de soja:
a * Ensaios i:r'{:er.nos iultr:a preliminan)
b - Ensaios inte:::ros e¡r i:ede (pneJ-írninares)
.i * Ensaio tlegicnal de linhagens
d - Ensaio Sulbnasi-leiro
e - Ënsaio de varieciades recomendadas

i.3. TECOTRTG

Relatori i¡i-i-iz F¡,rC::a Bonetti

l- Cniação oe c.rl-,iiv¡.::es e Melhonamento varietal
- Expenimen-cação pr.eJ_imìnan de cultiva::es

t - Expe::imentação e oesqu.ise va::ietal_ em soja
- sistema de ilust'ação de pedignees utirizado no

Lhonamento de soja do CEp-FECOïRIGO
prognana de me

1.4. UEPAË PELCITAS/UFPËL .,..

Mãi"ic l]nanklin da Cunha Gastal

sola para o extr^emo Su1 do Brasil
./- ¿de soia -/

R.el_atcr:

- Melhonamento

- Avaliação de

genético de

cuitivar:es

i'5. UNIVERSTDADE FNDERAL DE SAI,TTA MARTA

- Ënsaio ce varieda-des necomendadas em te::ras para ar?oz

]-.6. EMPASC

Relato::: lre:rnanclo 0svaldo yaluk Ornego //



I
- r\valiaçâ.; ae cr-r:-tiva:nes de soja em Santa Catarina

l"?. Atividaoe i.egicnal d.o CirlPSoja em Passo Fundor RS I

iie-,-ator: .j'osð Albento Ralhe de Oliveina Vel loso

..valiaçã,*. oe cüi-civares de soja:

a - Ensaio prelJ.rninan de J-inhagens

b - Ensaio :regional de linhagens
c - Ërisaio Sulbrasileiro de linhagens
d .. Ënsaio de vaniedades recomendadas
e * Evolução de cuttivares

7.. i.trigl,;Ãc \¡EGETAL E USCI D0 SO'LO

z.l/Cl'lPSor. - i,ondnina, PR

Relator. D;lltro Silva Condeiro

- .'-ontes cie fõsforc

- Adubaçãc fol-iar
- Acice.,: oo sclo, calcário e a cultura da soja

- Adubação verde e nanejo da palha de tnigo

- Calibr'açã'o de M,itodos de Ànál-ise de solo

2.2 " I?AGRO

Relato::: Ce."los I'ernando Goepfent

- n;ariac:ão d.¿ curva de resposta a calcá:rio e potãssio em cuttg
ras sucessi-vas oe soja e -t::igo

- Compcntanento ie linhagens de soja em diferentes nÍveis de q

iinhação e cal-agem

- Avaliação da eficiência da aplicação de doses de f6sfono de

diferentes fontes em alguns solos impontantes para as cultg
ras de so¡a e trigo
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- comportan,:¡r-co de variedades de soja em nesposta à calagem e C

dubacãc rcsfat¡i¿r e potãssica - 6g ano

- Ïnfluência do ¡rolibdênio sobne a fixação simbi6tica de nitrogê
¡lio e rendinien-io de gnãos. de soja

- Efeito cia inco: pona(:ão de cobertur"a nativa sobre a nodulação e
rerrC:¡rentc-, C.a s,oja em tenna de pnimeino cultivo

- Tecnologi.-. da inoculação. I ) inoculante gnanulado e comprimido
- rdentificação de genmoplasma de soja com alta capacidade de fi

xação sinbiðtica cle nitnogênio e sua influência sobr:e o rendi
nento ile gr'ãcs

- Estudos d: scl:rcvj-vê:rcia e competição pon sítios de nódu1os de
estinpes ce Rn-izobium iaponicum

- Adubação nitrogenada em difenentes estãdios de desenvolvimento
ca soja

2.3 . FEC]TF.ICC

Rol;'i-nn. '-; " R. Ab¡:ãc

' ifeitos ,:¡.as ap-ì icações de calcánio à lanço e em linhas em
nulTr scJ-o ãci-co ,i.o ir.i_o Grande do Sul

I r..

- Efeito ::esj-rìuai e acuniulativo da ad.ubação potãssica na
são trigc*soja

soj a

SUCES

2.4. UEPAE PELOTA'Ji.I]PËL,-

Relator: ,Jonas Rodolfo Bezerna Gånces

- Estudo cc:tl¿.::acl:¡ Ca ef iciência das
ar - na cultu¡a .ra so¡a

adubações do solo e foli

2.5. EMPASC

Rel-aton: Eloi Erhard Schenen

- rnfor:¡ne pi.el:'-mi-nar sobre a disponibilidade e efeito do potás



2.6. Atividade Regional do cNpsoja em passo Fundo, RS

Relaton: ,Jose Renato Sen

sio sobr.e o r endimento de gnãos

- Avaliação do efeito nesidual da

- Efeito da adubação fosfatada na

- Estudo da viabitidade de aplicação de
ler.'r) pana a cultuna da soja

- Avaliação da eficiência agnonômica de

- Pendas pon er"osão, com chuva natunal,
cul3o, sob quat:ro métodos de mane j o do
em 1977 /L978

de soja em um latossolo
calagem e da adubaçåo fosfatada
cultuna da soja

calcário na linha ('rFa1

10

ES

so]a

adubos fosfatados

em Latossolo Venmelho
solo na cultuna da

3. FITOPATOLOGTA

3.1. CNPSoja -_ Londnina, pR

Relator: Ãl'aro Manuel Rcdr.igues Alrneida
(- Levantamento de doenças da soja
1' Pesquisa de fontes de nesistência e identificação de ::aças

siológicas

- Levantaraento e gnaduação da incidência
tr"ês municípios do Rio Gnande do Su1

de moléstias em soja

- Efeito da inoculação de Septor.ia glycines ern..dif enentes estádios
de desenvolvimento de plantas de soja

)t- Efeito da api-icação de fungícidas é* ,"*.r,tes de soja
'- Levantanento de patógenos transmissÍveis pela semente.de soja

3.2, IPAGRO

Relaton: Onofne Benton

fi

âñ
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- Ëstudo ia transnissibilidade de mo'éstias pela semente de soja
- Avaliação de danos ocasionad.os pon nemat6ides Meloidosvne ia-vanica

3.3. F;CO?RTGO

? * João F:rancisco Santor.iela or

- Apiicacão :e fungicidas na pante aãnea da soja/- rnfluência do tratamento de semente e densidade de plantio
l:::e duas cultivanes de soja

3. LI. :]5PAË PELOTAS/uFPEL

Reiatu::: Car,Ios Robento Casela

- Levantamento de doenças de soja ...

3.5. U}iÏVER.SÏDADE FEDERÁ,L DE SANTA MARÏA

Relaton: peri Veiga
aa'

- Levantamento de doenças no ensaio de variedades necomendadas emterne cìe ar.noz

ii. EäTOM,l_0GIA

4.i, g;r¡p:iei¿ - LonCnina, pR

.Relator.: Antônio Ricardo panizzi,

i Distnibuição geográfica e abundância estacionar das pnincipais
insetos-pragas da soja e seus inimigos natunais

¿ Obsenvações pneriminanes sobre biologia e irá¡itos de Lagniavillosq
t^- uomparaçao de dois métodos d.e amostragens de antnópodos em soja

so
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7 contnole de lagantas pelo fungo Nomunaea nileyi e pelo vínus
da poliedrose nuclear:

/- Levantamento de fungos de sementes em cabeças de pencevejos
¿ Efeito do pencevejo piezodonus guildi nii no nend imento e na

qualidade da semente da soja
- uso de cultivan armadirha para controlan percevejos em eoja
É contnore quÍmieo dos pnincipais insetos-pragas que atacam a so.:-

Jd

¡- Difusão do pnograma de manejo das pnagas de soja
,- Sisterna de alenta

II.2. TPAGRO

Relaton: Dorval-ino l¡onenzato
// Efeito de inseticidas sistêmicos e de contato no contr:ore de
,pencevejos.da soja
/
/- Efeito de difenentes inseticidas no cont::ole de lagantas da so

ja
I: Abundância estacional e efeitos d.e insetieidas sobne esp6cies
fit6fagas da soja e seus inimigos natunais

I+.3. FECOTRIGO

Relator.: Antonio Bongo

llanejo de pnagas da cultuna al 
"o¡a,no Rio Gnande do sul

.q. UEPAE PELOTAS/UFPEL

Relator: Andrej Bentels

de plantio da soja e suas nelações com as pragas
Conbate ãs pnagas da soja
Abundância estacional e efeito de inseticid.as sobne esp6cies
fit6fagas e seus inimigos natunais
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pragas Ca soja anmazenada ,l

4.5. UNIVERSTDADE FEDËRAL DE SANTA MARIA

Relaton: Valduino Estefanel

I Le,.'antamento da incidência
, ern soja

de pencevejos e besounos fitófagos

- uso de amostl?agem sequencial na detenminação da 6poca de
trore das iagartas oa soja no Estad.o do Rio Gnande do sul

con

4.6. EMPASC

Relator" Auree Teneza Schmitt

j-nsetos da soja

sobne a ocor"r:ência de panasitas d.e

-(Manejo dos

- Obser'vação

soj a

I- 0bservações
ja

/

pencevejos da

sobne fungos entomófagos em insetos pnagas da ao

- Contnole de I a.gartas da
dnose r-luclear

soja pela aplicação do vír"us da polie

4:7' Ativiciade Regional do cNpsoja em passo Fundo, RS

Relaton: Gabr.iela Lesche Manques

/ Contr"oie qul_nl_co dos insetos pnagas da soj a

fungoViabilidade do controle biológico com o
eultuna

Beauvenia bassi
ana, dos hemiptenos que atacam a da soja

5. CONTROLE I]E PLANTAS DAI,¡INHAS

5.1. CNPSo ja - Londni.na, pR

Relator: Elenar Voll



- Avaliação pneriminan de henbicidas d.e pn6-prantio
pr,6-emengentes e pós-emengentes

- contnole de ervas daninhas em plantio convencional
llonte do paranã

14

l-ncorpol'ado,

da soja, no

- Avaliação de herbicidas dessecantes e r esiduais em plantio di
retc de scjar ro Norte do pananá

- Ava1iação de conbinações de henbicidas dessecantes, nesiduais
e p6s-emergentes em plantio dineto de soja no Nonte do pananá

5.2. TPAGRO

Relaton: Oscan Rückhein Filho
(..
- nerÞl_crdas
/ soja

isolados pat?a contnole d.e gnamíneas na cultuna da

- Henbicidas isolados pana o contnole das esp6cies
ã classe d.ecotiledônea na cultura da soja

pertencentes

em

5.3. FECOTRTGO

Relator: Antoni.o Bongo

(- Avalr-açao do efeito da aplicação de mistunas e combinações de
, henbicidas na cultura da soja

I- Resultados da apricação de henbicidas para o controle de Eu-
phonbia
+ hetenophyla r rlEr cultuna da soj a

5.II. UEPAE PELOTAS/UFPEL

.p,elator: Fnancisco Ëlifa1ete Xavier

Estudo de eo¡ribinações
sucessão com arroz

de henbicidas para a cultuna da soja

5.5. UNTVERSTDADE FEDËRAL DE SANTA MARTA

Relaton: Sengio Machado
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-c,;;.:'r-1" q;r;,i'i.cc jas ?lantas cianinhas na cultur-a da soja

lela"Lsr.: F::-¡nanclo Osvaldo yaluk Onnego

(;orit¡'oie

'i-: ,: i:;:rt¿.15

.1":',s pler^rt.is daninhas na cultura da
e c¡::ibj.;iaçies de henbicidas

soja atravás de

-,r \r .-\,'a'
-.'--ti¡Ui:--Á. 5ISï0LOGÏli ã ?&ArJcAs CLILTURATS

I ! ¡\r !r.\ r-\ ", :.-,o,i;1l,i.r¿-. PF.

.ie] a t ;y, : .ãmil-;jot1 ir:.cl:rça iie Que:inoz

cere!äo :e cul--i:iva.res r:esistentes ã seca

'åFlieaçãc ae bioes-r_iiiruiante na cultura da soja
.- t,..-. i- r..¡J, _*,,r-.2, .f.._.1.-' r',i!_.Lt'*. )_:Lr.:Jr'tj _ rjLJ:1,;,.-( iC-, .if

^ )¡,1"-. .1.'^ :'::-a.J Oe .)u.:i,,3liËc-CrlL ,,? algUme_S ,:Ul-tiVaneS de
- "ii,lt.:,.';'1.¿, s ie cef iciäncia c¡u excesso de eremento

soJ å.

nutricioi'la1
iic-- e

êfrì

carac
suces

l;,.Sr iu ,,.:i., jl.ùj,..;r ,:' ,:) ;CC, I,Ogi;

-'Ëiú-Lr-Ç :i(- ë"í)cci" í*ê se¡"3¿dul^è sôbre o r.endimento e outras
;;:'i-st:c;s asnonðlr:-cas da soja e do tnigo cultivados em
::: ^

- ,:Il¡-: -. .ic:.cir::ral 4.,¿ rnteração de práticas culturais
- Ens*io es'Lecr;al cre ;,ntenação de pnáticas. Estudo d,e 6poca x es

Ðaeai"[e] i:o :; ;:roduçã.c em guatr^o cultivar:es de soja
- Dete:'n..rreçâ ú: per-Íodc total de competição de ervas daninhas

COI;r ár clif iuf.a da SCia-

ò. 2 . jy¡itR.O

,:iel-¿-rtol.: líítlic A¡.i:onio Banni
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- Determinação do
neaduna sobne o

Jd

efeito de espaçamento, densidade e 6poca
rendinento e canacte::ísticas agnonômicas

de
da

SE

SO

- Detenniinação do efeito de.espaçamento, densidade e época de se
neaduna em soja cultivaCa. em te::ras de al:roz

- ïntenação de prá-ticas Culturais
: Estudos sobre tamanho de semente, fer"tilidade do solo, densida

de de seneacuna, pnofundidade de semeadu::a e cultivanes de soja

I Estudo do compontamento de
tes ápocas de semeadura na

'r Resposta de cultivares de
fotopeníodo cunto

soja a difenentes telîmoperíodos

3. IPAGRO /IJFRGS z.'

dez cuitivanes de soja em
negião do planalto n6dio

difenen

em

Relator: Homero Benganraschi

Resposta de duas cultivanes de soja
plantas em duas ápocas de semead.ura

Consu¡no de água da soja

Ensaio Nacional de Ecologia - grupos
Penfis de nadiação em uma comunidade
de desenvolvimento

a diferentes arranjos de

de maturação

de soja em dois estádios

4. iJEPAE PELOTAS/UFPEL

lìei,ator" : Fnancisco Elefalete Xavier

ise de crescimento de duas linhagens de

dc aa nesistência a seca em plantas de

tos de substâncias de crescimento sobre
ðgicas e o nendimento da soja

i

stu

soja em Pelotas rRs

soj a

caracterÍsticas fi
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6.5. UNTVEF.SIÐ/ìDE FEDERAL DE SANTA MARTA

¡l.elaton: Ailo Valrain Saccol

- Tecnctog:la para pnodução de feno e grãos em um unico cuitivo
rìo .¡i =

- Probabilidade de ocon::ência de deficiâncias e excessos. frÍ¿ri
cos do solo no Estado do Rio Grande do Sul

- hfl-uencia de difenentes espaçamentos sobne a competição do cg
pin ar:roz ã soja cultivada em ten::a de aruoz

4-- Influência de mêtodos e penÍodos de ineonponação da triflunali
na sobre a eficiência de controle do campim arroz na soja cul
tivada em tenr.a de anr:oz

R.elaton: Fernando Osvaldo Yaluk 0rnego

- Estudo sobr^e consorciação milho-soja

6.7. AtividaCe Regional do CNPSoja em Passo Fundo, RS"

Relator: Jose Albento Roeche de Oliveina Velloso

- Detenminação de grupos de maturação em soja para o Bnasil

- Ensaio Nacional de Intenação de Pr^ãticas

- Rotaçãc de cultivos
- Sistema de p::odução r

7, SEMENTES

7.i, CNPSoj¿. - Londrina, PR

Reiaton: Luiz Antonio Ger"aldo Pereina

- inf -Luencra do
ja

teor de umidade na conservação de sementes de SO
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': Efeito de tnatamento de sementes com fungicidas sobne a genmi
naçãc

- Efeito da aplicação de fungicidas em sementes de soja com dife
nentes níveis de vigon

- Efeito da profundidade de semead.ura e o uso de fungicidas na
ger'minaçãc de soja sob condições desfavor:áveis de umidade

- Avaliação de fitotoxidade de d.ifenentes henbicidas de pn6-emer
gância sobne a genminação da soja

- l,rel-to de epoca de semeaduna sobre o nendimento e outnas carac
terísticas agnonômicas da soja

-1 Avariação da qualidade da semente de soja no pananã e no Mato
Gno s sc

T ,?, IPAGRO

Relator: Cleverson S. Borba

- Inf1uência do espaçamento e do uso d.e fungieid.as em análise de
ger:minação de sementes de duas cultivares de soja

- Determinação de melhon época cle colheita, baseada na matunação
fisiol6gica. da semente de ZS cultivanes de soja

. Ensaio de afenição com sementes de tnigo e d.e soja
- ccmparação de ::esultados obtidos em laborat6::io e em camporno

que se ::efene a separação de sementes de 'routras cultivanes"tìa
análise de pureza de amostr"as de sernentes de soja

: va::iação da quaririade fisiol6gica oL senente de soja d.unante o
arrûazenamento no Rio Gnande do Su1

7.3. APASSUL

Relator: Valdecin piceoli

! Custo de onodução r1e semente fiscalizada de

- bstr-matrva de aumento do custo pon saco de
calizada de soja CESSOJA/RS, safr"a IgTg/79

so] a

60 kg de sementefis
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7 .L. UFPEL

Relator,: Silmar peske

- Avaliação da finalidade de semente d.e soja no Rio Grande do
Sul

8. IRRTGAQÃ0 E DB.EI,¡AGEM

B.I. UEPAE PELO?AS/UFPEL

o'r.rrrrrâneia da época e dunação do enchancamento do sol-o sobne a
/cultuna <ia soja

- Resposta da scja em diferentes épocas de inrigação na negião
de Pelotas

0s nesumos dos tnabalhos aqui listados já fonam distribuÍdos
aos participantes por ocasião da nearização da neunião, deixando
pontanto de serem tnanscnitos.

t



Ill. PLANF;¡AMIiiTO

A. COI,ÍTSSÃT DË GE}üÉTTCA E

SC

PR

Passo

20

RS (-

MELHORAMENTO

coo'denaclo::': Fe::nand.o 0. yaluk onnego - EI,,IFASC - chapecó,
Relatcr: l4enceces c" car"r"ão panizzi * cNpsoja - Londni.na,

Partici. pantes

Anlindo Harada - OCEPAR pR--

Elói Roque Hil-gert IpAGp,O : RS_-
'Estefano Paiudzyszyn Filho * cNFSoja - Londnina, pR.
Inineu Aicirles Bays - DTC - ËìrERApA - Bnasília, DF--
''los6 Alber"to veloso - Atividade Regional do cNpsoja em

Fundo, RS ,--
,los6 EOit Gomes IPAGR0 - RS

,Ios6 Luiz 'fnagnago IPAGR0 - RS ,.'
Luiz Pedr"o Bonetti - CEp FECOTRIGO _ RS --
Manic Frårrkr-in da crrnha Gastal - uEpAE/pelotas - El,fERApA
Uá¿io Anger:ton Giondani - CËp FECoTRIGo - RS ---
Reginaldo Eseoban Vieiz-a CEp FECOTRïGO RS -=
Roneu Afonso de souza Kiihl - cNpsoja - Lond,nina, pR ¿,

da-s necessidade s de Pes ul-ga

0 prog'ana de Melhonamento, atuarmente desenvolvido, fundamen
-se nas seguintes pnionidades:
Desenvolvimento de cultivanes r:esistentes e insetos. com en
foque especiai para c complexo de pencevejos.
Desenvol-vi'rnento de cultivanes r"esistentes ã doenças. Especial
mente cen:ospgrå so-jina, causadon da nianch-a rrorho-de-nã,,, 

e
desenvolvirnento de estudos visando obten fontes de resistên-
cia ã outr:as doenças.

Desenvolvimento de cultivanes nesistentes ãs
t6ides.

espécies de Nema

Necessidade de desenvolven metodologia adequada pana a avalia
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ção cie J-inhagens.

l+. Desenvolvinento de cul-tivanes com tolerância " Al*++
- necessãrio desen'¡olven metodologia
- cruzanentos ccm fontes de tolenância conhecidas
- avaliações a campo

5. Qualidade <ie semen';e

- observando aspecto de vigor e emergência
- pnoblema fundamental acima do paralelo 24oS

6. Seleção de linhagem para plantio no tarde
- inconponação de floração tardia a eultivaues precoces
- utilização cie cult'iva::es com nábito de æescimento indetmní¡rado

7. Tolerância ã umidade
- desenvolvimento ce metodologia
- estudo a cargo d.o convãnio UFPEL * UEPAE/Pelotas

8. Tolerância ã seca
- necodologÍa en desenvolvimento
- obte:: inforrnações da å::ea de fisi':logia

Detalhamentc dc .r Ia;reiamento de nesquisa

Análise co Ensaio Sul Ènasileino

1. Ensaio Sui Bi'asilei¡.o Pnecoce e Semi-Pnecoce

As testenunhas para o Rio Grande do SuI, continuam tPénolat e
rParanát, palra San-La Catarina a tPérolat deverã ser substituída
pela tPlanaltol, devido a tPãnolat qão selr necomendada no Estado

0 Ensaio Sul Bnasileino precoce e semi-precoce te::ã 2t tnata
nentos, sendo que 11 são de 29 ano e I de 19 ano.

agrfcola 78,/79t0 ensaj-c fica assin constituÍdo p¿ra o ð.no

I - Pananá

2 - Párola 2e ano
3 - CEP 74ii3
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4-
5-
6-
7-
B-
9-

10

11 -

L2

I3

14-
I5

16

17-
1B

19

20

cEP 7411

cEP 7426

cEP 7455

JC 5067

JC 5097

LC 72-853
PF 72-282
PF 72-342

CEP 7479

CEP 748Û

cEP 74111

HC 66-322
JC 5104

LC 69-422-2-I
PEL 73 01s

PEL 73 016

PEL 73 A77

29 ano

19 ano

A linhagem LC 72-853, continua mais 1 ano, embona já estivesse
há 2 anos, devido ao ano atípico. Ern S.C foi supenion ã testsm¡rùn..

2. Ensaio SuI Bnasileino de linhagens Mãdias.

Testemunha, continua a tDavis t pana avaliar nesistência ã
cosÞora sojina, e a tPér^olat ã substituída pela rAS 4.

0 ensaio su1 br"asileino m6aio terá 14 tnatamentos, que são:

Cen-

1-
2-
3-
4-
c

6-

B-
9-
Ì0-

Davis
ÏAS 4

cËP 7438

cEP 7439

cEP 7466

JC 5096

PF 7186

PF 72 27I
PF 72 278

Hutton

J
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-t

11 - LC 70 609
': ì

!/V JJUJ

13 - PF 7389

14 - PF 73 2t9

0bsenvações:

- A linhagem ,Jc s096, pode ten pnoblemas de inserção se
da fora de época;

- A linhagem cEpz43g, continua no ensaio pana o RS e 6
do pana SC. Apnesenta entre-n6s longos ¡

- A linhagem Lc Tz-7)g foi eliminada do ensaio, voltando
trabalho de melho:ramento interno;

- A linhagem JC S30S 6 nesistente a insetos.

3. Ensaio Sul Br^asileino de linhagens Tandias.

23

planta

elirnina

Para o

Penmanecem as
liminada, e tenã

1 - Bossier"
2 - Handee

3 - Cobb

4 - LC731
5 - JC 5068

6 - ÊIC 68-2411
7 - PF 73-1r+1

B - PF ?3-162
9 - LC 72{.7J,

testemunhas tBossie¡- t e

9 tratamentos:
tHa::deet, a lDavisr foi e

0bservações:

- A linhagen JC 5022
ensaio;

permanece no tnabalho inte::no, elirniriada do

- TPAGRO suge'iu que as linhagens JC s0z3 e Lc 7z-g7]- fossem prrr
novicas påra necomendadas, a ,.rc s023 foi aceita, enquanto que
a LC 72-87L ficanã mais um ano para observan-se qualidade de
sernente.
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JC 5023 =

LC 72-871
Pfajos - Hood

= Industnial = Louisiana

lJo Paranã <,s e:.rsaios fiinais ficam assim constituí<ios *

P:recoce - i0 tratamentos testernur¡rlns
Mãdio L2 tratannentos testernrnhas
Sed-fb¡¿io - L2 tnatamentos, - testern¡nlras

tpa¡.anát e tBraggt
tBossiert e tFl6nidat
tsanta Rosat e 'Viçojat

4, Ensaio Regional de linhagens A eg ano)

a) Linhagens Precoees e Semirprecoces.

Tenã 18 tnatamentos e as testemunhas serão f pananã,, rpênol¿¿'

e tDavist:

1-
¿â
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

Pananã

P6::oIa
cEP 7502

CEP 750t+

JC 5191

JC 5ie2
JC 5195

JC 52C3

JC 52 09

10

11

t2
13

14

15, -
16

T7

18

JC 5218

JC 522A

PF 7317

PF 7326

PEL Se1 L7

PEL 74 131

PEL 74 1"72

PEL Sel 18

Davis

b) Linhageris it,:¿ies

16 t::ata¡nentos e as testemunhas senão
lar:

f Davist, IAS 4 e t P6rc

1-

?-

4-
r

6-
7-
8-

Davis
IAS 4
Ranson

cEP 75ûs

CEP 7528

EEC Bi+

ËEC 125

JC s22L

9-
10

l1
72

13

14-
15

16

,lC f,2'23

JC 5232

PF 7374

PF 7386

PF 73 118

PF 73 143

PF 73 378

Perol-a
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c) Linhagens Semi-iandias e Tandias.

Ser-ão 10 tnatamentos, e as testemunhas senão tBossier? e rlhr
dee?:

1 Bossier
2 - Handee
3 - CEP 7510

4 - CEP 7s24
5 - JC 1005

PEL 75010

PEL 7 5 004

PEL 75OOB

PEL 7 5020

PEL 75021

PEL 75007

Canipos Gs:ais - Hill
Bienville - I{ampton

Hampton - HiJ-l
D 71-8896
D 71-8928
Bienville - Hampton

Pnecoce

Ssai-Þrecoce

Senri-Precoce

Semi-Hnecoce

Seni-Precr¡ce

¡tã¿ia

Quanto ã sigla cEp da Fecotr.igo, aFora cEps, é devido a
então Centno Expenimentação pesquisa Soja.

a) Linhagens pnecoces:

soja,

6 - JC 5213

7 - ,IC 5240

B - PF73145
9 - PF 73 206

10 - PF 73 306

5. Ensaio Regionai de 1g ano B.

Par"a o ensaio R,egional B (lg ano), fonam pnopostos mateniais pg
1o ÏPAGROr FEcorRrGo e UFpEL-uEpAg/pEL e cNprnigo.

As linhagens pnopostas pela UFPEL-UEPAË/PEL com suas genealogias
são as seguintes:

Flon R¡besc.

M

c

c

C

c

c

B

P

P

P

P

P

No caso de r.ebatízar linhagem intr:oduzida, foi sugenido que nai?
tivesse a identificação oniginal acrescentado o c6digo da Institui
çao.

L2 tnatamentos e as testemunhas senão
-r-rarana 7_ CEPS7614

2- Páno1å. B-JC5284
3 - CEPS 7601 I _ JC 5297
4 - CEPS 7603 10 _ Jc 5307
5 - CEPS 76A7 11 - Lrc 5318
6 - CEPS 7608 t2 PEL 75 010

tPananát e t Per6la | :
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b) Linhagens Semi-Precoces:

L2 tnatamentos e as testemunhas rPan"anãr e t P6:rola | :

1-
2-
1-

4-
5-
b-

Pananã

Pãno1a

CEPS 76]-B

cËPS 7651

CEPS 7661

CEPS 7687

7-
8-
9-

10

11

I2

JC 5372

,TC 5444

PEL 75 004

PEL 75 008

PEr 75 020

PEL 75 021

c ) Linhagens l{ãdias ¡

12 tnatarnentos e testemunhas tDavisr e IAS 4:

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Davis
IAS 4
CEPS 7622

CEPS 7645

CEPS 7650

CEPS 7657

7-
9-
9-

10

11

L2

CEPS 7686

CEPS 7688

JC 5414

PEL 75 007

PF 73 209

PF 73 352

d) Linhagens Semi-Tandias e Tandias:

18 tnatamentos, testemunhas tBossie::r e tHa:rdeer:

1-
2-

4-
5-
6-
7-

9-

Bcssien
Handee

CEPS 76t7
CEPS 7627

CEPS 767L

CEPS 7672

CEPS 7677

CEPS 7681

CEPS 7682

10

11

L2

13

14

15

16

L7

18

CEPS 7683

CEPS 7690

JC 5363

JC 5368

,JC 5404

JC 5416
I

PF 752

PF 754

PF 7529

l'fetodologia

Senã igual para todos os ensaios, dife:rindo apenas na época de

seneaduna, dependend,o dos gtlupos de matu:ração.

Para os gnupos precoces e semi-pnecoces, a época de semeadu::a
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ser'ã de 25 de outubno a 10 de novemb::o.

0s gnupos médios e semi-tandíos e tandios ser-ão semeados de l0
a 30 de novembro.

Locais: RS

SC

Pelotas, GuaÍba, JrÍlio de Castilhos, São Bonja,
Santo Augusto, Cr:uz AIta e passo Frrndo, tanto pC
ra o ensaio Su1 Brasileino como patla o ensaio Re-
gional.

Chapec6, Campoenê, Campos Novos e papanduva, s6
para o ensaio Sul Bnasi1eir.o.

Londnina, tambám s6 pana o ensaio Sul Br.asilei:,o.PR

Delineamento Expenimental

Blocos ao acaso com 4 nepetições.
Pancelas de 4 linhas de 5m de compnimento ccm espaç.¡ne¡rto 0160m.

Estatística Sená usado o teste de Duncan a S% pana teste ee
dias, nos 3 Estados da Região Sul.

ea

vaniedades

me-

reco-

Análise Conjunta dos Dados - A equipe de Soja do
ná os dados do ensaio de Vaniedad.es

A FËCOTRIG0, o ensaio Regional.

O IpAGRO, o ensaio Su1 Bnasileino,
UFPEL - UEpAE/pelotas, o ensaio de
mendadas em tenras de anr"oz.

CNPTnigo, analise
Recomendadas.

0 IPAGRO e a Faculdade de Agnonomia da Univensidade Federal do
Rio Gnande do sul fanão um ensaio de apoio ao melhonamento, tt@
par.ação de CanacterÍsticas de Cul-tivanes de Soja Antigas e Re_
centeso'. A comissão de Melhonamento sugeniu que o expeni.mentc
fosse feito em 2 nÍveis de fentilidade.

6. Ensaio de Variedades Recomendadas.

1. va::iedades Recomendadas para o Rio Grande do sui:
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a) Pnecoces e Semi--Pnecoces.

Prefer"enciais: Paraná, IAS 5e Pampeira, Pãno1a, Planalto,
BR 2. A vaniedade Hood sai de neconerxiaçåo,

a Vaniedade fAS 2 per:maneee como tolenada,
enquanto que a B:ragg passa pana a categonia
de tolerada, porque embo::a tenha.boa quali
dade de semente e rnatunação uniforme ¡ apng
senta nestnições quanto ã pnodutividade.

b) l,f6dias.

Pnefenenciais: Davis, IAS 4, IAS t, Bragg.

c) Semi-Tandias e Tandias.

Prefenenciaís: BR 3, Sulirra, BR 1e l,iissões, Bossier, HaE

dee. A variedade Santa Rosa, passa para a
categoria de tolenada. A vaniedade Hampton

como tolenada em tenras de arroz.
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c) Tar.dias

11 Handee

L? Santa Rosa

13 ER1

14 Viçoja
t-5 BR 3

2) Variedades Recomendadas pala Santa Catarina.:

a) Pnecoces b) ¡,tádias

1-Planalto 6-Hampton
2- Pananã 7- Delta-IAS3
3 - IAS2 B - Bienville
4 - Davis I - IAS4
5 - Bnagg 10 Sulina

3) Variedades Reconendad.as pana o Þananá:

a) Pnecoces b) ¡tédias c) Semi-Tandias

1-Paranã 7 Fl6rida 9-Viçoja
2 - Campos Gerais B - Bossier i0 Santa Rosa
3 - Bnagg 11 - Hardee
4 - Dav:l-s 12 - Mineira
5 * Pêr"ola 13 IAC-I+
6 - Santl.âna l-l+ São Luiz

15 - Andrews

d) Tandias

16 - UFV-I



C ensa-;,c <ie r¡a:.i edades recomendadas palta o Rio
tená 2ú t¡ai:¿ne::.tos, nes ten::as de arlroz serão
com a inclusäc ia var:iedade Hampton.

Gnande do Sui,
2L iratame.ltos

É¡,r¡:,-lo cr-n",a2düp¿¡ 10 e 30 de nOVemb1r6l.

rrCCal-g : CiiPi.r-.r"-¿: - Fasso FuncJo 2 6pocae

U:-Dl:\e-Uf'Pil, - Felotae e A::r:oio Grande :- ãpoca. 
"

F:COTRIGO C::uz Alta : I ãpoca.

IIAGRU - .Juiro de Castil-hos, GuaÍba, São Bonja e Santc
Augusto I época.

)e-l- in ee-nen'; c Ëxpez' irnental

bi-occs eo ecaso

Ieste. d.e Ðr.tncar¡

Iestenur-ha.s:

ccm 4 r.epetiçôes.

a |eo para teste das médias "

iica assiin. cirstituído:

Precoces
Semi-p::ecoces
i{ed1es

Semi-ta::dias
Ta::di-as

6-
9-

10

11

L2

i3
14

Paraná
Pé::'o1a

IAS-4
Bos sien

- Har.dee

,l

I

3

T

\

f

n

?tn., | â i t

!

Plariaito
TÀC Tì

ÞÐ a

à ¡^rarena trr,,
..:,

Pampei:ra

i_{s 2

Prata
ïAS 4 (T3

IAS i
Davis
Bragg
BR3
Sulina-

)

15

1ô

T7

l-B

19

2A

2L

ñfì 1
lf -i'. j-

Mis sões
Bossler ('I". )

+

Hardee
JC 5023

San-ia Rosa

Hanptoi - para
a segl_a.o su-l. do
1l^+- i^I¡b LáLI\: r

A ,¿ariecl.ade i{ood foi eliminaoa, sendo sLlbstituída pela li-nhagem
;ô q r ?'ì nr,nnnql-¿ Þel-O IPAGRQ ..i yL 'J 

--',s

A J-inhagem JC 5C23 provãm do cruzamento Major x Hoodr cc,mpara-

te co:îl a 'ceste:nunh.a lfa::dee.
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4r, de ciclo -rar"oio, e
que paesou a tolenada.

Serã Iançada pana o

0 IPAGRO danã Õ norie

possÍvelmente ir'á substituin a Santa Rosa

F.ic Grande do Su1, r'ecomendada como tardia
a vaniedade"

Assu¡itos Ger,a"í s:

- A FEc0TRiGc continuanä efetuando a anälise de 61eo e
dos ensaios Sul Bnasileiros.

pnoteÍna

- A comissão ficou responsaþilizada de comunican o quad:ro de va
riecia"des neeornendad.as ã cnssoJA do Rio Gnande do sur "

- 0 cNFSo fieou r-.esponsabilizado de elaborar r¡m tnabalho
padronizaia as avar-iações a serlen efetuadas nos ensaios da
gua

para
sg

- Foi sugericic que houvesse una ï1eunião pnévia, para avariação
d'os ensaics da rede, a f im de facj-litar o tnabalho da Ccniissão
na reunião conjunta. se::ã ::ealizada ls dias antes da ner¡ião,
:to ïPA.GI.O en Fo::to Alegne

- rci i:u.ge::i¿*o tan:bJm a supenvisão dos ensaios da sede pelos ne
pnesentantes clas d.ivensas rnstituições, pana que venif ique o
me.te¿"ie-- naü :ondições Locais.

- A Comissão de Melhoramento aceitaná sugestões de linhagens da
rPB (confor'me solicitação), para testes nos ensaj.os em nede
desde que sej;m setisfeitas as exigêneias estabelecidas na
reunião ccn;.r:nta em pelotas.

- 0 nepresentan'ce cia TPBr não te::ã'direito a voto na.subccrnissão.

- Deverá fo::necen a genealogia Cas 1inhagens.
- Apresentar: dadoc de ::endimento e eonrpor-tamen-Eo agnonômico que

justifiquem e inclusão.
- Participação do nepnesentante nas reuniões da subcomissão, pg

::ãm sem sen membno of icial.
- Apnesenta'. anárisc do pG, feita no Labor"at6nio oficial.



B. COMISSÃO DE NUTRIÇÃO VEGETAL E LISO DO SOLO

Coordenado:r: Daltro Silva Cordeino CNPSoja - Londnina,

F.elato::: Josã Renato Ben - Atividade Regional oo CNPSoja

Passo Fundo, RS--

Pantic tes

Ar:gemino Pereina de Carvalho - CAETA --.

Carlos Fernando Coepfent IPÁGRO * RS--"

Cl6vid Manoel Borkent CNPSoja - Lond::ina¡ PR"'
Eloi Scheren - EMPASC - Chapec6, SC '-
Gaspan H. Korndorfer: CAETA/'

Gedi Jonge Sfredo CNPSoja - Londrina, PR--

Jonas Rodolfo Garcez - UFPEL * Pelotas: RS

Josã Abnaão FECOTRIGO - Cr:uz Alta, RS

Rubens José Campo - CNPSoja * Londrinar PR"-

Ruy Josã Costa da Silveina - UFPEL : Pelotas: RS'-

Prior.idades de Pesquisa para a Regiäo Sul

RS SC

++.

++

+++

+

++

++

++

+++

+

++

+++

++
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PR---
êÍr

PR

++

++

+++

+

r.*

+++

+++

1. losl0lro
1.1. Fontes de P nacionais
!,2. Conneção com fosfato natu:ra1

nacional
1.3. Manuterrção com fosfato

ral nacional
1.4. Extnatones de P

1.5. Modc de ap3-icação

2. Potássio
2,L. Resposta e eficiência
2,2. Fontes de K

2.3. Modo de

3, Calagem

3.1. Mãtodos

aplicação

de aplicação

+ alta; ++ m6dia¡

natu

++

++

++

++

+++ baixa.

+.t-+

Prior'idade:
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RS SC PR

3,2, Sucessão Trigo x Soja
3.3. Efeito residual do calcánio
3.4. Penda de Ca e Mg no penfil
3.5. Relação Ca.Mg.K
3.6. Calagem x cultivanes

4. Estudos de Dnenagemr Faiz e Rh_izobir¡n
em te::ras de Arroz

++

+++

++

+

+

++

+

++

++

+

++

+

++

+

+

5. Resposta de eultivanes ã adubação

6. Micnobiologia
6.i. Tecnologia de Inoculação
6,2. Seleção de Esti::pe
6.3. Contr"ole qualidad.e inoculante
6.1+. Seteção de genmoplasma c/alta

capaeidade de fixação
6.5. Ecologia de Rhizobiun

+

+ ++ +

+

++

+

+

++

+

++

++

+

+

7. Sistemas de pnodução e Manejo
Soio (Maténia orgånica)

ån

+ {- +

B. Avaliação
^4v. Superf l_cre

Ëconômica

nutricional da soj a

Anã1ise

++ ++ ++

de Resposta e
+ + +

10, Micr"onutrientes e Macnos secundã-
nios ++ +++ +++

11, Adubação folian +++ +++ +++
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?ra"ra-j-h i.)s <r,:senvoivid os nas diferentes Instituiç ões de Pesquisa

TQÀTJÀT l-f.\C¿¿ru j4IUù

DESsll/OLVIDìOS
ÏECOTRTGO TPAGRO CNFT M,ÍPASC EMBP.APA/ CNPSGIA CAEI'A

UFFEL

- Fcntes fósfcrc +

- Cor"r:eção com fos.
natur.al_ nacional- +

- llanutenção com
fosfatos naturais +

- þiratores de p
- Ifodo de aplicaçã<>

de adubos fosfata
dos +

- Resposta a potás
sio +

- Fontes de Fctássio
- lloocs de ap1ícação

de potassio +

- [.étx]os de apiica
ção de calcãiic - +

'Calagern na suces
sao b:igolsoja +

'tfeito r-esid-lral
do calcári.o +

. Perda de cãl-cio e
magr,6sio no per.fil

'Reiação Ca:l/rg:K

' Calagem VS, cr:lti
VANCS

'[studos de drena
gem, raiz e nìij_zõ
biuu em terrõE

'Resposta de culti
vares a acubação-

'Tænologia_ de j¡ro
cui.ação de rhj zÞ
!r,rï

+ + + +

+ + +

+ +

+

+

+

+ + +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

'Seleção de
pe-q

+

+

+

estr.l1
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TRABAL,!ÐS

DESMflIOLVMOS

I]ECOTRTGO TPAGRO CNP| M{PASC EMBRAPA/ CI\IPSû]A CAEll{
IJFPEL

- Controle de qua
l-idade de i¡ocu
la,tte

- Seleção ,1e geq
roplamu. Ce 

"1ta capacidade de
fixacão de rli
trogänio

- Ecoiosia de r"hi
zobi-r,¡:r

- Sistema de pTp
ouçao e ffirnelo
do solo e estu
do de aduboê
verdes

- Micri¡nutr.isrtes
e rm.cronut¡.ien
tes secundãnioã
^^ç- Superftel_e de
resmsta e äná
llse econom_ca

+

+

+

+ + +

+ + +

+ +

Experimentos em andamento nas difenentes Instituições de Pesquisa

FECI]TRTGO

I, Ef eito cla aplieação de ea.lcãrio a lanço e em l inha em um solo
ác:l-do do Rio Grande do Su1 na sucessão trigo-soj;r;

2, ilfeito nesidual e acumulativo ¿a aåu¡ação potå.¡;:ica na suces
sãe l:Pigo-soja;

3, Avaiiação da eficiência de fontes e nÍveis de fósfono na su
cessão trigo-soja;

q. Eficiência da adubação folian;
5, Compontamento de cultivanes de soja em níveis de acidez do so

LJ.
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IPAGRO Subpro j etos ern andamento

1, rir¡aliação da curva de resposta a calcãr.io e potássio em culti
vos sucessivos de soja e tnigo;

2. Avaliação da eficiência de fontes e níveis de f6sfono na su

cessão soja e tnigo;
3. ïnfluência do molibdênio sob::e a fixação sim¡i6tica de nitng

gânio e r:endimento de gnãos de soja;

4. Compontamento de linhagens e variedades de soja en difenentes
f.niveis de fe::tilidade do solo

5, Efeitos da ca.lagem, 6pocas de inconponação de nesíduos da cg
bentura vegetal, nÍveis de inoculação e nÍveis de nitnogênio
sobne a fixação de nitnogênio e r.endimento de soja;

6. Tecnologia da inoculação;

?. Identificação de germoplasma de soja com alta capacidade de

fixação sinbiótica de nitnogênio e sua influência sobre o ren
dinrento;

L Seleção de estirpe s de Rhizobium laponicum em so la.

Atj"vidade Regional do CNPSoja em Passo Fundo, RS

1, Estudo da viabilidade de aplicação de calcánio na linha (fil
ler) para a cultur:a da soja em sucessão com a cultuna do tri
go;

2, Avaliação da eficiência agnonômica de adubos fosfatados para
a sucessão de cultunas soja-tnigoì'

3, A'¡aliação oa eficiência da adubação potãssiea para a suces
são de culturas soja-trigo;

4, Perdas pon erosão, com chuva natural, em Latossolo Vermelho
escu.l1c, sobre quatno métodos de manejo do solo na cultur:a da

soja em sucessão com a cultura do trigo.
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EMPASC

i. Calibr'ação e efeito
.-^_i - .ru.Jct j

2. Calibnação e efeito
cnìr.uvJat

3. Efeito ca ealagem e
cni=.ùv J q ,

da adubação potãssica na gucessao tr-igo-

<1a adubação fosfatada na sucessão tnigo_

da adubação fosfatada na sucessão tnigo_

IJEPAE PELOTAS Convônio EMBRAPA/UFPEL

l' Tnfluãnci-a de divensos níveis de fe¡-tilidade sobne difenentes
cultivanes de soja em solo podz6lico venmerho Amanelo;

2' Estudo companado da eficiência das ad.ubações do solo e foliar
na cuitur.a da soja

4. Cor^neção da acidez do
car-r_o pare a sucessão

solo em dose unl_ca
tnigcl-so ja.

com parìcelada de caI

fontes

como cornetå
scj a.

CNPSoja Londnina, pR

I. Efeito da aplicação de nÍveis de fcisfono de difenentes
fosfatadas sob::e a produção de soja (Glycine max (L. )Mennill).

2' Efeito de diversas fontesr êrn diferentes niveis de fosfatos
natunais br"asileiros no nendimento da soja.

3. Efeito dc fosfato natu¡-al isolado e em mistura eom fosfato sg
túvel sobne o r"endimento da sojá. (Grvcine max (L. ) Mernill).

l+' Efeito de fosfatos natunais br-asildir"os isol-ados e em mistur:a
corn fosfato solúve1 no ::endimento da soja.

5. Resposta de duas cultivares de soja, GJ-ycine max (L. ) Mennill
a difer-entes nÍveis de adubação fosfatada.

6, Teste ,Ce adubos fol_iar:es.

?' Efeito de d.ive::sas doses de calcãnio doromítico
vc da acidez do solo no nendimento de gnãos de
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8. comportamento de cultivares de soja em fr.¡nçfro de c,iferent¡¡s ní
veis de conreção da acidez do solo

9. Adubação ver.de na sucessão Soja-Tnigo.
l0.Efeito de duas doses de .nitnogênio sobne quatno condições de

manejo da palha d.e trigo, inconpor"ada ao solor rrd nodulaçãorno
rendimento de gnãos e na estnutuna do horizonte Ap do. soro.

11'Calibração de mêtodos de análise do solo e estabelecimento de
classes de nesposta a f6sfono no sistema sucessão soja-tnigo.

12.seleção de m6tod.os de extração de manganês do so1o.

CAETA

1' Efeito do tamanho de gnânulo do SFT no nendirnento de maténia
seca Ce soja.

2' Vel-ocidade de dissolução no solo de for"mulações complexas com
f6sfono.

3. Iloses de K em difenentes tipos de soros: rå cultuna de soja.
4. Distância d.o fertirizarrte em 

'eJ-ação a semente.
5. Estudo de deficiâncias de s em tnês difenentes tipos de soro.
6' Estudo de difenentes tipos de fontes de potássio pana a curtu

na de soja.

TraL,alhos a serem iniciados no ano agr:ícola Is78/79

A comissão
tin objetivcts e

peninentos:

de Nutnição Vegetal e Uso do solo,
metodologia, apnovou a execuação

depois de discu
dos seguintes ex

CNPSoja - f-ondnina, pR

1. TÍtulo: Avaliação da eficiância de cultivanes muito
a altas concentnações de f6sfono em extr-ain
fosfatos insoliiveis.

Ç.sensr-vel_s

fósfono de
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flrpoïese

Obj etivos: 1 Determinar ,cul-tivares que possuam uma maior efic-i
ência em extrair o f6sforo de fosfatos i.nsolúveis;

Com a cultivan ou cultivataes determinadas forng
cell a base parla o melhor^amento, visando a obte!
ção de mate:riais mais efieiente na extnação de

fósfono dos fosfatos de nocha.

Metodol-ogia:

- Experimento em casa de vegetação com delineamento expenimental
em blocos casualizados com tnês nepetições.

- Material sensíve} a altas concentrações de fósfono (Linco1n,

Chippewa, Clank... )

Testemunha: Bragg

- Fontes de f6sfono: Supenfosfato triplo e Fosfato de Patos de Mi

nas.

- Níveis de fósforo: 0, 60, L20, 180, 240 ppm.

É pnovável que cultivares muito

ções elevadas de fósforo solúvel
pacidade de absonver fósforo dos

l.sensivers a concentna

, tenham uma maion cg

fosfatos naturais.

2

I. Títu1o: Efeito que duas doses de nit::ogênio em quatno

ções de manejo de palha de tnigo incorponada ao

exercem na nodulação e fixação de nitrogênio.

condi
solo )

2 Objetivo: Venificar se a queima e a inconporação de restos cul
turais de trigo exercem influência na atividade n!
crobiana do solo.

- Verificar a influência da tempenatura do solo sobre a nodula

ção e fixação de.nitrogênio.

- Determinar o efeito que quantidades de palha de trigo e n!
veis de nitrogênio inconponados ao solo exercem sobre a nodu

Iação e fixação de nitrogênio.
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Metodo'ogia:

0 delineamento expe::imental é em blocos ao
su:iivididasr com tnês r.epetições onde:
tT _-
l\ ct parcela

i - Queima da palha de tnigo
2 - Sem a paiha de tnigo
3 - Com a palha de tr.igo
r+ - Com duas vezes a palha de tnigo
Na subparcela:

Níveis de nitrogônio: 0 e 60 kg/ha.
I'ia sub- subparcela:

Plantio ccnvencional (uma

Plantio dir.eto
araçao + duas gnadagens)

A pantir dos 3 0 dias de idade da planta at6 a floração ser.ão
efetuadas leitur.as diãrias d.a tempenatuna do soro a b e iil cm
ce pnofundicaie. lrla flor.ação será detenmina,Jo c númer.o de nõ
dulos, o Ð€sc seco dos nõdulos, o peso da matér.ia seca, o te
on cie nit::ogôni-o, o nitrogênio total da soja.
ÅnJ-aq o --:- ^i*-¿¡'1tLçù ç c1 iru> a queirna e inconponação ser.ão efetuacas anál-ises
rricrob-iorågi.a= pana se avaf ia:: a influôncia desses fator"es
sobre a rnici.of lor-a do solo.

0bs: A :rerodclogia onígina1 pertence
duas doses de I,l sobne 4 condições
inconpor,ada ao solo na nodulação,
estnutura do hor"izonte Ap do so_lo.

acaso con parcelas

Título; influência da
crocl?ganismos

r_ncol:pol1açao de adubo verde
do sclo em cultivos d.e soja.

Expeni.nento: 'rEf ei-:o de
manejo da palha de trigo,,
rendirnento de grãos e na

sobr^e os mi

ao

de

no

i

I Obj etivos :

- venificar' se a r'ncorpo:ração de matõria or.gânica aumenta a
popul-açãc e atividade dos mic:roonganismos solubil.izadores de
fosfatos naturai s.



Deter"mi-nan o

na nodulaçã.o

Determinar? a

Metodologia:

0 expenirnento
em blocos ao

conduzido em

eom parcelas
casa de vegetaçao
subdivididas, com

40

exercem

organr-

e em campot

3 nepetições.

efeito que os dj-ferentes tratamentos
e fixação de nitnogênio

intensidade de deeomposição de matãnia
ì2

3. Metodologia:

Senão incorporados ao solo os seguintes tnatamentos; cnotalé
nia, guandu, lab-lab, mucuna preta, mi]ho + mucuna pneta, s9

ja + cultivo de inverno e soja.

Antes e ap6s o cultivo da soja serão efetuadas análises micng

biológicas dos diferentes tratamentos e as bactéenias, fungos

e actinomicetos mais comuns encontrados nos diferentes tnata
mentos senão isolados e testados quanto ã Sua capacidade de

solubilizar fosfatos natunaís. Analogamente serão efetuadas
determinações da intensidade de decomposição de matéria onga

nica atrav6s da :relação C: N.

Na ãpoca da floração serão detenminados o númeno de n6du1os,

peso seco de nódu1os, eo de nitrogênio, total de nitrogânio e

o peso de mat6nia seca nos difenentes tnatamentos.

obs: A metodologia ori-ginal onde este experimento sená conduzido

consta no expeiimento de "Adubação verde na sucessão soja-tni
gott.

I Título:
Ava1iação de difer^entes
Rhizobiurn em sementes de

adesivos utilizados na inoculação do

soja (Glycine max (L. ) Mennill).

2 Objetivos:

- Venj-ficar qual adesivo propicia uma mel-hon nodulação e fixa
ção d.e nitnogênio.

- Verificar Se os adesivos exel?cem efeito sobre a genminação'

J

s ella
acaso
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ae

il r -f .ao

2--.:, a

v,-rl.rl-crrvçrj--vj r

aa':

.t.)>

- Ser,r rrccu.a:-:-i€
- lirccu-ì 3l'f e

4_
- F:1 = ; r..--:.c.:-:r€

- Gona aî:l:=ca e 3û'¿ + Tnccu,ante
- 3---i" e-.a:rca a +5ï + Incculãnte
- -¿--r: t,::;:e:¿ctr å \|9, + Ii:ccul ä:: ìe
- I'ue:csele + iiccu,i-ante

- -jiJ^ t -:lC:Uì.a:ite

: Ssilãc ",::,liZãiãS 2 conce:-rtr.açõeS Co .it,o:u-,at,re.
t,.-:--:1i:ie - -.:.r.:,ec-l do Þel-a ecul-Ðe de ¡:iicri,rrjclc¿_:- C.. .,'.,L!

:e !+..: :'-::--r Ì-,lg:icul-.r;Id.

P.ECCIIE}JDACÕE S FAF.A PES Q-r.J l- SAt:

-..'-;::,c\':':a:.-r-- I.: el:per;men-fos exiqtentes, ava.liår - .,j'ac-: a,.ìi

:neiìr-c eri "iri rÍ,;e is de potássio nc sclo e o cesenvcl ; r:iel1-c rc,
c Flcr¡i--'s i s , pela comissão ce fitc:atclogia.

ì-;E::-S: . a-;a-=.rçãc da efíciênc-a ûe ;erti-iz;;. le:
1cs er- C if e r,e:,re s -'¡alores de nl-l , pelo depart;Lneritc c¿
.as nc-.;:-r,ias de f eltilizal-r¡es ou enti-cades af -i i--s.

-ì;¡er-=-s = -)es-_;l f as sob:te a ef iciê:lcia je ,.n:rl¿;te il-tos
-ãS: í:ã iisi:l.i---ilicão ie adubos e calcãr-io,

s,:ges-tão oo pienário

7.:z s: , ar a:- a a.tei:aCcs ,alguns expe:irne:rtos Ge f ósi=or.o

e.a.a!t-o Irare estuclar. a qualidade de senente rro que
f:j'-..-ì e -ern-laçãc e vigor., prjncipahnente.

f orr,.1a
re squ j- sa

potás s io
-t-= 

ñôÕ
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t: CCY,:üDAaOES PARA lt iXTEI'ISAC

'..1 -¡: li::.e irrs.inos não lecoí:eil.adcs e_|a ieS':- r.:i,:;i. llI'r i:

a-i ')al.:ire:r[,'-'cìs aclir:o:: fc-'ares- :l'1 cìl-tu:.'a ia

Seja .îea-i-ivada a 3ir.'¿ìgaçãc, pol.-loios cs rne-i os

:' ;î --izacãc d¿, netodc, log-a oz'eccnizai: De ì cs

:- J - e ts de å:-a-. 3e co soiC,.

4.
c _spolllve*s

laicra-:cr-'ios c

Su oa cclrir s sao

lo l{i:iiscéric Ca Agric-ritu::'a, pala que somente permi:a a

.¡srcì at ização 3e rrOvoS pr"oduïOS ) com a ievr da coinonovaçãc

-:'j3 ef -c.Ê::cia. pelos orgã:s :f ic jais de reso.i'li jã '

CO

de

A:s ê.gei--t':s linarrceiros, para q'.Ìe nac
.¡¡,-¡ra¡.â=,-ln¡1 -¡fiCj-aiSOe
-:-vji.s::ur'.-J* ie ICS JI'gaCS C

-.^; - =r\¡.* =À: ì¿-nê ô-q a gf i Cl,1lt¡l1' eS qUe::jd SJUr-AuC) !GiG ur

cas conserveciclistas.

financ'en insuics ,ìao

-ê q.lt i .l: - \ .:S11l a--: :'lCg

não uzi i-izam as prá-ii
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- :'Ì{is:,Ãa lF J''Tt?A?cL'ùGIA

ìc3r j-c¿:::-r cÈ .'e3cuì sa para a

-¡:,:le-,ai.;r': Cr-: cs Cai o l'1=cnado - CÌ'{PSo ja - Lond::ina '
Le-o:r:¡' : 3. ,'.a-r-c ilanr;ei F.od:'igues ÉJ:leioa * CÌ'iPSoja - I-oni-r'irr,a,

=,ì

:R-

Ca-r'ìcr Case.'a - liEPAi - Pelotas, RS.--

lesãr-¡ F-olrani - Hinist6ric da Agnicuitr.rra
Igc::, -'r'anc-isco Von I-rartwig - Sandoz SC

lcãc iar'-:o¡'i - ï'ECOTRIGC RS --
jc,:ge Yanashi,--a CNPSo ja Londrina, PR

'-^c-- - -P;\GRO - RS,.rUII.l ilC.'uUli - -i-I1ür\r.i - i\J --

.Kegiao bu

-. ie'.,ar-ranertc d-re doerrças (CNPSoja' UEPAE * Felctas,
3il, "

:. Pesc-irisa: ce fc:r¡e: de resistência e identificaçã:
:i:iã¡-ìca.-' ic: pa-:ógeno-e causadones <ie doenças de

3, ¡'.v?1iaçã: ie pe:',i=s causadas pcr dcenças.

', lfeit: da al1:'-cação de furrgicidas na parte aérea.

:. Ejeit: a.'- ap-r,icação de fungicioas em semen-Les.

ô, Pesc^u'sa>- ccrl :re-;ratóides.

l. ,lorr:i:,:;lle l'-: i:.r, -i zcctonia sciani.

UFSì'{, FECOTRI

de raças
eni:

fi_

- t: ?l illi-_ I I {

J

:OVCS

fungicidas na parre aerea

Po:r'ia G:-'ossa (CiìPSo¡a)

c a- ¡._1 â

-t n - _ult^J

- 'ìñ:, -. : -1"- ¡, .

u-¡iiizadas as cultivares recomencacas Påra os
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-o:al; ,,;lci:j,na ir..-,r :.:o'a,, uËPAE-Dou::aoos, passo Funio (I'.c¡idale
ie -¡-..'i-. r,--,i- :i )

":_- -¡¡,.::-ri- -J,,-:--t1 . : -.ú-,,. 3: ,1-?: 3ê:¡€nteS
-. D-:l' r I.C. . I iC i: at iVO S (Thiran, Captan, . el :1

]l I Jeì sl '':J:," ( ieste oe tet?azõl ic)

i. il l.

n)..)ll

.,1 - --('c-i--.--'-- -='-.ì .-(.-.-.'ii-.1,o por t filei:a:re lc- sen'ientes.se
-'l i-. I:La,--i, i .:'.-1,r..^ -,::i :, i-, .=S.

I:d

'.-r":z Al- la i FECOT'RIGO )

ãpccas (ju1ho, cutublîc
Bencmi l, Tiabendazo e

' - -ata\=

r ll -_ - C-ri j

e -lane j-:no )

FC|,iB).

:: ¡-:',:-',.:.. ,.: ,.a a..r.l. aâSa de Vegetd ÇãC eü Ca j XaS Ce ma
.. (-:.- ' -. i. :' ._ 

^

f - ,.zrc:das ern scrrrentes a níirel- íre egr!

:- JC- ' ,LC'r¡is nû Es';ado io PR.

, ::n: alCeS elTr Sel].lenIeS"

:,1'3i , LÌEl)AE-Pelotas, Pon-ra e:.,.;ss- c.- Lo-l
. '. .:a- (-LPAGk3).

il¿ro¡ì.¡ c=t-ia. l Dr-'),1 -ì'a::s Thiran)

- .l : _ <. =
.-^ -. 15+^.':: ::-li=-i - g-

.-.\-r,11- -'--1iç,;; (gt e gte¿)
? , -:, Su.L ¡rrlr¡q I.,Ì-'"¿- S (t i'
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Ct¡}i:iva:l Ðavis" Fatorial: 2 x ? x 2

ÊÌocos ao ècaËo com 3 rePetições
õ m :: l: filei¡'¡.s OrG m

5. Levantamento C.e ':atõg?noS Ce soia tr"ans;nitidcs por sementes'

Local: Lonclrir¡ îCi{3$e¡:ai, Sogro Alegne (IPAGRo)

6. Efeita,Ja aplicaçãc de furgi.cidas na parte aËrea da soja'

local; Londrina (CllPSoj*), USPAË-gelotas e Cnuz Alta (îEC0TRIGo)

Pa:sc Fundo (Fac- f;q:'icnomia)'

Metodologia: Cultivan llragg
pul-vey,izeção rre forínação de vagem e cerca de 15-20 di
as a-p,ðs

ìi:]un,.: 30C tJh¿r

Detenminar, rcndin',elrto, qr.l*licaCe da semente e índice de inf ecção.

1. Pesquisas de fcn';e$ .ie resistôncia e identificação de r"aças f*
siológic:.s cle Ë-:S:::g* å9Jil*-, virus do ncsaico comnm Ca soi;'
víruç d.a c1ueirr:- ';ic b:rctÞ c'.a. scja, gglqgg glg¿3gs' 3' E9]5g¡!'
Pseu-coniglias Eiw¡ :-, Ìhq:gtq.ig goiqs., gollglg1ql'ti'yn Êsgtgti"ln
f . truitaâTÊ. ,: {'I' scle.* o"li or'ì;:l¡.

Local: !-,o;¡il:'ina (Cl{FSr1i.a'i e UE?49-Pelotas'

8. Levantanento de doenças'

Local: cllPScja, IFÂGÊG, UFS|'Ià U;P.q,g*Feiotas' FECQTRIGO'

f . ilvaliaçäo de resistô::c:ie ¡: 11.

de soja.
ia-v.rnic¿ ern cultivares e linhagens

LoeaI: ¡ü1io <ie Castiliros {I1}AË1'0}.

10. Interação entre patõgenos clo solo no Cesenvolvl'rnento de doen-

ças do sistema raCicular.

Local : LonCrina { Ct'lPSo jai .
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t.*, Iprden:ciagiå Cc' ví;'us do nicsa:-cc comuin da soja'

!'l . .l ..:C;ln'.f,.-o,ria Cc ','i.:'us d¿ necrose branca dt-r f ttno '

3. :-' r-ì-: 3:.:-;:.c{:¿ ú3 $ePr12" tu fnes.

R]ICÛ},18}iDAÇTES EXTENSÃÛ

:e. - ", í !-i : ii:u itac-ci :it idcS cîll'l ¡ ¡pl ícaçác de

la:t:- ¿ã.,':e ce scja nãc ïeï"efn apl'esèntåCo àui¡€í¡i't

: ::,1,.i'-,c:'.'-.:. da uuaìi-daCe cie S€rlìêri*r€s, r'€ccií1e¡:C1-se

a,:ìs'a a' --i-.1,ï lc¿ .
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art

:1i.-.-:.-r - :r *

.l:.-h; :-:i:' r- :5l:ir':: -'l::lc''l :*' J'rï-i-'-r:'clade

5 'ì --'ì: -"''' ^ :

Lond:'rna, f ß'

lc::tç .,{1e-ti'e, $S ---

- ":ic::i arriao:1- is, Sl '

,].:r':c il:ieåre I i"S--

q.:: ^l -,----'5,:, i-. .- L - .-

Flglonal c<l CllP5oja ea PaÊ

?.- ---

pri.oridades üe Pesquisa' PP-

plescnte Rå s+ËsãÕr cu seja:

, .9

nê?uiaç¿:c

'\'. r i a\ ',;' r -

r.,_. j -:,r t ¡-. _. :-1 ^, u
'r. 

" 
-_ç-..-r*\'

.= c f,ri*a.ì.,: Ci"rï:¡.CC

ij;¡r-:.:-ol-e C.ui=ico ii' ¡ F:-'i:í,¿:::a ¿ll' 3eîei '

de :.nsel-::':r {i:i'311enteË'9iste:n;"s;

cc:ì'ì:¿'i'3 : ::: i :i1.;:ic: ,' l" is icitg-i-co '

de controle:
iiolðgico e

insg
pirgALju nrìa¡:c r.:-

-i:-ciCe 3 ¿e

¿:tvits.iìe F.:¡::-oi'rl c¡ (iîFicia en fåssc inrr;iic'

i? - T:xicciogi: iie insetic:c'"s soÞ::e

-îe e l-ab¡':rat:iri'll "

f,S * GatÈ"iele Lesche l'farques

os p-¡j.aciP+i-s ire'å'1dæes
(cam
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danos

na tu-

Cc l¿r'n;i r-á

AiAtiESC * 'iJt-LS'riì Sar:ta Ca tar ln,i
i? .. Le,,,antar,er: tc de pregås t p¿r¿si:as ¿ pr eiadol'es

2? - Manejo de 
'rdgas

Il'1PASi - ê,i:¡'e a ier-¿s¿ S: hm i t t
i9 - t'lane-io Ce praga= iTestes € Ð:fusao)

Zç - Br.cca da; ¿xiias iLe..:ôn iörren+.,C popuLac i<-rnaI ). n lìÎveì oe

e Ccntroie.

.1ç - Levantèii€i,iã e f.ìutueçac dcs. i¡.tsetc5*pr¿gås € i.nimigss

r¿ i.s

t+ç -. C:ntrcle q,:imicc

u[PÂEi Pe:ctõ=: - irdr¿j EerÎe's
l,g - E::sa:o E.:c1í.g:cc' - EstuCc da ir,f 1uð¡rt-ia Ce p::Ê. ipitaç5es

v j-cnéri.:cås r:a ¿Ì::åilrica de pÐpuiação das pragas da so ja.
prg

CNPSo ja - Antônio R:-cardc Fani zzi
Ì9 - Co:¡troie .¡uíinic: Ce Pr'ag¿.e.

¡'i - B;.;Ì:,¡1..' ::0, ::.åt: :--:.-':'-' ;rúf iË::*';
.JÃ\rÇ-- A- :¿: -- -å ì-13-

3? - Es'tudc Ce },-.nut'uu. * Vír'us - senentes '

1? - Permanênci.a de inócu:o dc vírus em áreas

en 77i78 '

5? - I¡íveis de dancs de percevelÛs e canpo'

6ç - Usc de c'.1-rti'.'a¡' ar-maCiiha nr:: c:ntrole de

?9 - !ìcspedeircs interneC!ã¡'ics Ce percevejcs

tr'atadð-s coin v irus

per'ce"'el(]s,

e pref ei'ânc ia a 1 ime!
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qc

ûç

?ç

i9

9?

l0? *

D:-ç'::rli:;,lii:¡.,; i;cr3ïåf tcå e *.bu¡dá.ncia estacÍln¿i dcs

itsGtCs*-)J; i:,.9 ',-i: 3cjð. e 3€r-(s :..rii.:Ì.3cr iìa-it-iT¿ii "

n -- ^ r-.".-, 1 ^ -'. :' . .'
{-i',:)':..'C 'L 

-i j. :- - rj i.jc

priJlciü3r$

ics ,'.:,1-i'r:iP¡:;l

f- -ll i.t-::¡ 
:

c.eïn "r*cr 1:a:'1*

1ç

?e

3ç

i:?

,,ti.'.i'r-,.'-:r
.* À!. - 4'---! ..+ 

't:::'-i -'
,::tIjüí.,-1 .j:i",3 ð õ.;:Ê1'.:-r-¡te Cî'-

a-^'* !!Ì"1an

E,:oca ,-':s ¿ ;i: i:-rl

i.,, ', .i I iì. ¿t

. r- - - -....-\.

i!/r'.1 ar." ì' ì -:..{,ìÊ.r':i.1 ã

'r:.ir:":.i 1e
.-¡!r. l\... ÊGs:

:,.^-.i -r.{-.-. l;r

il .',V,¡]. $ <1:

i:l r¡p

I'r: -_.,-._'--'--_; '-'', -
'-"j-

tlç-rr.,-'*'r¡ a a':

ê.'l - -¡,-

.- r -^ I r aia t- ,i.ì
..-.¿vr!:-1,. u -

L;r:1f,5 "

Insaii, Ec:1c3'cr '' .;13'ir-i¡-:)$ ': ¡: ::.:Ì:::-:

vic.:ri¿ ii'icå i::. ii::- ':.::. l.:. i - ...:::,;.ì.;::ii.:-

Ër¡c.a È ¿re -r-.,1 ::.l-::--1S i,.aîiì::. U:::i:-{::5 .

Ccn::cl-:r crl:;:: l. Ê .ic. j--j3 Í :* ,Ì:t' i,1

i C:. C,j'-j¿ "

:-ji1.1.';l ;¡ 51j4 
"

Fore.n ris:ae. ã.s it,l;cessll.c.¡.i:r
såo ¡le Entc:r:iof -ì å 

"

de.f..r-:,r1aJ l'i, si:hccf:iis...â(1 /r.l::a
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19 * l'îa¡:e3o ce Flagas

Cb j etivc', Raciorrali¿e:' o u5Õ de def ens j.vos enì. Iavour'¿s de ;ccla.

i-.-n Jn r -.r.+ : -.'.ì;--ì,-i-i!i lJ t-çl;''- :-.J :'.jral:E

vüs e ð :ie 1:Jalicg^r. cÛ:r

¡:¿is i ,' ¡u

]-'tþl

cle

?es -e dc Sist_en.l

chapec.ä o Gua îa:i:bu

aos trðbaihos, f orain def in-r-Ct-s os ;b j:ri*
ex¡:eríneri:c:i que 5eråo e-felu¿,'lcs diÌr'a:ite ë.

üliPSo ja, Ativ:-da.de Regiorai c:c

Passo Fundc, iPÁËRt, E}IPASC,

\r\j '

CliPSo j a eln

-F.'. 
¡.Fñ Y

Iccais de fåciì e*
pcpuiac ianal. das

ïr.e:âmÊnt:- 0s

pan) t' e

^ade -ì1ïe*

e

h.i 5ãc. j"i;-

em Cruz Å:-:a e

ieglac

i"ietouoLogia: [scciha¡' uma årea de l0 a 3Û he em

eesso ,, laze:: v-j"sitas semanais F'år'a levan'c¿,nenr'o

pragðs e a ie itura ce des-toiha pðra a decisäo de

ìsi¡antaneÌltos se:"åo i-e:'.tcs etrãués Co "mËtcic do

ce danc ecorårnito es:abel-ecidc segundo o gr:åficc
econåni.cos,

i¡ Sante. C¿ta: i.n¿ ser'åo r-'eal-ie¿dos tleinaneì1tcs eiÌì

guei D' Cres-re , T ideira , Lages , Cor:côr'dia e Haf ra '

il: R.ic G¿'åí:ce c; c S",l- -.=:-å1, ¡'eeirzadc; t:'eÍr:anen:cS
t^1--+-^

äivei
de iar.cs

e] Ð:"fusäo ¿c Siáte¡¡a * Treinarnentcs de I horas, ond3 serå riiscuti
¿o a filcsof ia <io prcgrana de rnanejo, nesultados oÞtiocs em cÌltrç's

estådes, iCe;:tlf 5.ceçåc de prãges e inínigos naturais n netodologia
pð.rê Leval-canentrs populacionais e leitura cla desfcln.a, insetiei*
aas e dcseu recon¡eidacas. Seråo distriÞr:idas apostiias com a metq

Cclogia d.: Þ¡nc e enðstr.agens e ainda fich¿s de canrpc paï'a cùletð
g¿ ct sg¡-vaçc¿S

No Parer-,å serà-: reai Ì za.lcs tr'eirranentcs e¡l Lonarina ' Casc*ave*

P:nta Grcss;..

C
t

yÈev:

$erå reelizado em Santa Catar'ina Íìa

e Abelar'd,; tt'tiz.

Er.cca ¿as ax j.l-as (Epr nct ra apoi'ema )
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ai ¡v¿iiaç.rc <ie flivers ôe d¡-ic; {1P.{Gtt'Û lNPScja)

ûb I e'::,vl i)ei,rr-:r:in¡,:'ûs ni."'eis ,,ìe Canos de E rnct ia ¿)or-ei¡a e¡iì so

ja.

Ìleioci:l-c,ìi-¿: Ser:å {iscûlh:,ie Li:iiå ì-a",'ourâ e, ne3la¡ s€lcac escclhi-
'ios,120 )cnî-cs ie äriìoslr.:gcill on,Je seråo real:zacias ¿va1r;tçðes com

o auxiiio C,e lne aï'i¡åç.,ü de mader¡'a de 1,5 i:r?, Ser'åo f eitas ccn-
tagerrs Cto ri:¡e::: Ce br.c¡c'; tCl¿i.i.s e núnerO de.';:'oî'3s atâcedos pela

tn 2ü -Ðcntcs dc.:; ::ù ser'áO reaii¿adaS ccni¿geíis d:r :rú:,erc de bro*
cas pJ¡-' ¡l arr c¿- "

Sen¿na1re::e , n1:trie år'ea d¿ -Le.ucut-e seiã f eit:- i': api i:açåo Ce Lcrs'
ba¡r (5CC g:'h.1.: ati ,) f ia¡i i:c ,:icì¿ pú::ã e.¡¿i j,acå',r c: r,::.cì.-i-'Tteni¿

Ësia år'.:= s*râ;' .'jstenunn¿ - Ë3¡J(-:t¿.cli-le ;-e brcc¿-

Se¡',å ¿rnda ;eal. j,zadc o ccnlrcle quie,icc curante qu,ltl:c perioics de

cicìc da ss je, L)u se ja, ,3cis nc çericCo veg:t;,'tivo r r-ll1 iro 3eríodc
Ri e Lirï. il'r.,i,,

Ll¡rra år"::¿: i¿ i;:',i'r'sr¿: ¡:åo s erä t¡'at¿d¿. '

Se:åc Icit¿r* av..lí-;:ções ia prr:duçäb è cûmpünentes do reridiliento )

ben cc:-:,r :er¿,cti,-ri.s i icas egronðinicas .

Estç e::.;:':ri:t'-,:'it: se-,"ål reaiizadc pelc ÛllPScja.

ì'lo Rj-o Sranc.,+.J: Sul, o IFAGRO tan'ibé¡'¡ r'ca.lj.zarä u,n Ðxperinentc s':.

Þr.e e ¿r-'ai--i,-,:çå.c rì: C¿.nos da broca Epirot.i+ com ¿r sJb'*inte metodclo
-.: -B¿ú .

irês v.¿l'ieci¿des ie ssì jâ de dif e:-entes cicìcs lcu-'tc, r*ëcìic e j-ongo)
'}

serãc pl-ai-rtadas e¡i .r:eas cc¡lltïguas de 5Cû n- c¿ia uriâ '

Ap6s a ene:'gênci¿ das plantas de cao¿ år-ca se:åc cc'ì:-c¿Cas cinco

gaio-l-as en c¿<la v¿r':-edade de sa ja otð a ccLhei:¿- (t:.:te:eunha) 
"

Apðs a cons:at.-=cåCI do apar.eci¡iento <ia .b:ocei ou.ti'ë.s ilnc,3 Saioias
ser.åc cciocaias eî¡ ceda å¡'ea, peï'in.ãnecendo e t'J a cc.h,:i-t: ¡ara evi
tar.que ou-;'j.cs insetcs interfir-&m nå ava-ì-iaçåo f.j-:lål- 'j¿ prgdÊ*

ção "
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ned. j- j- -ta se:a :ns ie:åda 2 ve zes PÕr sëfi"å:ìa 'Csra¡:te a nc I ïe Lcas i'3

ås b .ts) .cars c3prura ûe insettrün e pðÏ'tir ca sefneðdura d¿ soia até

ô. Cì:-,re:-te. ,js i::se¡os c¿prui'¿Ccs Serå" tl'azidos aO ìa¡C.a*'ôrlo'

se:er-'åndc*s.Ê cs ecu:tcs da br'cca Gås axrj-as'

Se:å¡ :-eåj j-za,j¿:; taúbËm ¿ßûstragens 'Jos aCuìtos peia lêcrrica Ca i:e

rìe i?5 ¡'ecarlas eîir"e f:-ìas ac ac¿scl e as id'g'er'las peÌa con-

Íagen d: ?5 Piantas
ca).

Es t e exÞei'-j-;rlen ii; serå ccnCr,¿z;ic' Peic IPÁGRC '

a{-: acôsc fatacacias ú''} riåo peia br'?



ci Cont¡'ole quinico de Epinotra åporemô f,tN85gåa¡.

CIÞj et ivo Esiudar ¡ e1"iciência de alguns inseticidas no cûntro
!e de Ëpinotia aporena,

Metodologia Êlocos â.o acaso com t+ repetições. Parcelas de B m

de cc'nprimento x B linhas de.soj,3. Usar pulverizador costal mang

al "jåcto". Bico X*2. Ëfetuar. contagem 2r 7 e L4 dias apõs a pu]
venização" Coletar 2 metros de plantas ao acaso e efetuar' a con
tagem e¡n laboratório.

Tratamento: 1 - Ciorpirifos etil 600 g/ha
? - Fenit:'otion i000 g/ha
3 * Fentoate ltûû g/ha

' 4 - ff et i1-parat ion 5 0 0 g/ ha

5 - Monccrotofos 50û g/ha
6 - Triazofos 60û glha
7 - Testemunha

foi apr'esentado um experimento que serã realizado pelo IPAGR0. A

cor¡issão suger'€ que se j-nclua os inseticidas r.elacicnados e que

ás contagens sejam efetuadas 2, 7 e tq dias apõs a pulvenização.

Determinação do nÍveI de danos de percevejos a campo -CNPSo.?o

q{

cam

floração
serao

fi

0b j et -i.vo Determinar o niveL de infestação de percevejos a

po caoaz de reduzir o rerrdimento significatj.vamente.

Metodologia QuaCnado latino con 5 repetições.

I'ratarnentos: I - Ínf estação de 1 perceve jolm (:-0 r 2 )

? - infestação <ie 2 percevejoslm (:0r2)
3 - infestação de 4 pencevejos/m (:0r2)
(+ - Populaçâo natural
5 - Testemunha com controle

As amostragens com o mêtodcl do pano senão iniciadas na

atä a. colheita. 0s percevejos nos diferentes tratamentos
controlados no início do desenvolvimento de vagens R3 atð <:

nal do enchimento R6.
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Serã observado prociução, retençãc fol- j-ar e quali.ciade de semente.

loí apresentado urn experimento ;Dara aval-iação ie danos e ad.ultos
e nj"nr'as de {eej¡r.+ vÍ,¿-jC}fg
dade FederaÌ de -îan'ta l"farie.

e Piezodorus euildinii pela Universi

A comj.ssão s'.:gere que seja feita nod.ificação na metc¡dorogia,

¿19 - Uso de cultivar armadilha parå controlar percevejos (CNPSo).

Objetivo - Reduzir o nüriero de aplicações de ínseticidas no con
trole de percevejos.

Metodclogia - Serã instatadr¡ em ár"ea s dc agricultores nos seguin
tes lccais: Rotândia {2}, Assaí (Zt e Anaoongas i2}.
Ao redor da lavoura será realizacìo o plantio de cultÍvar armadi
tha (ciclo precoce).

0s tratamentos f ixos (va.rieda.de, adubação, herbicidas, época de
pìantic, espaçamento e densidade de plantic) ficanão ao cr.itërio
do agricultor.

Ser'ão feitas arnostragens semanais na årea com ð cultivar armadi
tha e no restante da lavoura para acompanhar o coñportainento da
popuiação de percevejos. Quando a pcpulação dos percevejos esti
ver alta na cultivar ar-madilha e antes que eles dispersemn sená
aplicacio inseti.cida (Endcsuifan) para eliminå-Ios.
Serã observado o pêr¡dimento, nümero de aplicações de inseticidas
no controÌe de percevejos e Ievantaaento da população dcs mesmos.

(o Levantar¡rento de hospedej-ros intermediários de per.cevejos
Cl.lPSo ja.

Objetivo - Conhecen hospedeiros internrecliårics de percevejos da
sojð incluindo plantas nativas e plantas cultivadas no perÍodo
de entr"e-safra da scja,

Metodolo gla Duas vezes/sernana serão feitos levantamentos, cûÍtl
o uso de guarda-chuva entomol6gico, da possível presença de pel
cevejos (Nez_ara viy.ådula , Piezodorus euildinii , Egsc.þig.t_o,.s helog
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a l,hyan_ta þ=,gl.alJ en pìantas nat:\,'¿s e cuLtivadas em 5 l-oc¿is ;

Lcndrin¿, ,rssai, Jatai¿inhoo Rclåndia e Sertanópo1:.e " Serão regie
tr¿C¿s as f:.eqi.:ências de oco:"rência dos percevejos ncs difer'entes
hospedeiros3 ct:ìi ð. ;*i::¿lidade de se detectar uma possírtel prefe*
rencia e1:-:rertt¿; ccs i.nseTas.

69 - Pr"efer"ènci¿ aIi¡nentar <ie percevejo a campo LCNPSoja)'

0bj e tivo Ver^i.=icer a prefer.ênci-a alimentar de perceveios
pl-antas cuLtivedas, usadas para. adubaçào verde ou forr'agem,

f ineliCade ie <ietectar pr'eierËnci-a elirner'tar dos pel'cevejos
ja,

l'letoda 1ofr.-i-a - Sei åo estabelecidas pareelas de 5m x 5m em 4 repeti
ções Cas segr;i¡*us Plantas:

nus S.¿l-1! {guandri)

? - L.Èjgh¡:l LaÞ1¿Þ {iab-}ab}
3 -- Sti.l-ozcbiu¡n aieruinun'r {rnucuna anå}

Stii'czcÏriun derrn i¿num {mucuna preta ì
porco )

79 * Controle quimico de percevejos
Regionai dc CNFScja em Passo Fundo,

em

eon a

da so

da soja lCNPSoja, Atividade
RS e IPAGROl "

I * Caja

t+

c

t

7

I

Canev":1ia. ensif onrnis tf ei jäo de

Soja. UiV.-L

ç:gltl*llg jgge_e {crota}aria 1l
Crotel-aria par.tlina {crotaìaria 2,

0 delineamentc experirnentai serä o de Þlccos ao acaso. Ao redon

da årea e>:perim:ntai serå usada soja precoce (Variedade ?aranãr I

para atr'*ir cs percevejos. Quando a população de percevejÕs esti
uer al"tar, será corta,Ja a scja precoce, para que os percevelos m!

gren Þar a as parceJ.as com outras pì-antas. Semanalmente seräo fei
tas amostragens dos insetos ein ì- rn de f ila de plantas pelo uso do

raêtodc do Þano e¡iou observaçås direta"

Obig-Li_r¡-g - Estud¿rr a efieièncÍa de alguns inseticidas no

de perce''¡ejos iCI'iPSoja e åtividade Regional do CNPSoja

Fundo. RS)

controle
em Passo
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fletodologia Blcccs ao acaso co¡rÌ + repetições, 'ta¡¡.aniic Cå ç,a-i-c-.:

de soje. Usar pulverizador' costalta B ïì ctrilpr:.nen"ic x I iinhas
nanual 3ecto ccnr b.i-co X*?.

Instalar o ensâìo quando occrre:1 urra população minima de 2 pence

vejos poï. aetrc lÌnear- Ïlfetuar contegens pelo mêtodo dc pano 2i
? e l5 Cres ai:ðs;. pLlìver:zação. VerifÍcar tambôst c efeito sobre

Nabi.s e Ge.cccrts .

Tratanentos: l
-
J
J

t+

\
I
"f

7

a

I
iÛ
'1 I-t-

rielggqigq*: *
das ( gaiol;.s
petições e \2

Tratåaento$;

Ëndcsulfan
'ti'¡nocrotcf ôs

T:icl-orf on

f osf an.-r-dcrr

! inie-L c:a c e

i'i:t rip;r'êticn
Cr:,rbar"yi

f'eni trotion
C;fetoaïe
i'ion¿,crotof õs

Tes-',entr.nha

i.a./ha
i.a./ha
i"a. /ha
i"a./ha
i. a. /ha
i.a./ha
i.a.lha
i.a.lha
i.a.iha.
i. a. /ha

525

ô00

8rû
5CI0
,ZC õJ JU

CUU

E5C

50ri

/ 5U

itft\

rJa

q
t¡

gü
ç!

€
rT¿i

n
o

g

tt2

b) Dif,ere¡res irseticiias sistËrnicos e de corrtùto nD controle de

penceve jcs d", soja (:PAGRO) .

CIbj ¡àUL ].VO Ccinpare.r a ef i-ciência dos inse'ticidas sistêmicos e de

contatc n': ccri:-:-c-le d.os percevejos da soja-

{is .:r.saios serãc c,snduziclos sob condições

C* îeit1ìci ¡:ai'..; ç:ei"ceve jos. Bl-ocos ôo acaso
-;ra-raeieiitcs" Loc*I Guaib'a/RS.

controla
com L| re

1t

¿

J

!a

6

B

I

* ì'ioncc'r'otcfós Cg

-. îc.:lrgt icri CE

losfamrdcn CC

Dimetcato CE

- Oinetoato CË

Pi,retroide Deci.s CE

- Piretroide PerrnetrinCË

- Pri'etroi<¡e Shell- CE

- Crort rcf ós CE

qTe¿ - 3û0 nl pa/ha
t+0t - 32C ml pa/ha

50t - 300 ni1 Pa/ha
Steo 50tt ml

1000 - 250 nI
2r5 Z - 12,5 nI
50% - 5C0 glha
436? 250 rnl Palha
50s¿ 500 rnl pa/ha
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ìn

ii
i2

Cu¡'acron
?lrimifos metil
Tes Leinunha

cE 5û%

50%

500 rn1

500 m.l

pal ha

pai ha

loi sugerido que faça u¡n ensaio paraleio
do ensaio nacional e a fiìes$.a metoiologia

utiijlzando os produtos
par,a ar¿aIiação.

89 - Trnpo:'tação de pårasita de

Obje.t--ivo - Contr.ol-e brol6gico.

lÍetodolcsì.a

llez.:i:a viriCula.

- Parasj.ta - Ascig.us basj-lis - especificc de !',*1g- yif'.¿Sf*"

- Quarentena - ]nsetos Þernanecem u',m periodo nesta sala, até
certificação de que o material es:á puro,

- 0s parasit¿s passam então para solos de rnuitiplicação.

- Plantio Ciãr:-o €llt Vc-.sos corn sclo esteri,iiza.ða cern brorneto de

metilar l å q seriten:es de soja./vaso.

- Vasos pess¿ät para e sala de gerin:lnação.

* Vaso eom sementes germinadas vão para c telado para o desen

vol vi-mento das olan ias.

- faz-se a .l:lm-oeza. destas plantas, a?licanCe"se o l'lc::eston
tr'a f ungrs en-lcnó..'agos r e out::a a.olicaçãç pa:a combate:'

Pragas.

- Estas plaritas f-impas p&SSr-n para. a. saia de criação de Per'cevg
inc

- SaIas com temperatura eontroia'i.a.

- Unídaie de ?0t.

- Fotoperiodo Ce 1¡1 h. luz'

- Estes pe::ceve¡os são col-etados e levaC.os ð. sala de multiplica
ção do parasita"

- Estes ?arasitð.S são Lev¡dos pãîc-. crj.aCcrrs, quc são teiados
no canpo, coro 6 crn x 3 cm.

- Liberação nc canpo.

co3
AS
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99 - Distr'ibuição geográfica e abundância estacional dos princi
pais insetos-prågas oa soja e seus inimigos natunais-

,Obj_et ir¡os

- Verrficèr å occrr.ência e abundância estècicnal das principais
espácies frtófagas e seus inirnigos naturais.

- Determinar as cl:rvès fenclðgicas dos principais insetos-pragas
da soja para a utilização mais crrteriosa dos métodos de anos
tragem no s j-.stema de manejo,

- Verif icar a incÍdência <ios principa.is patõgenos infectando png
gas da soja"

- Constatar a ocor'rência de parasitas de lagartas, percevejos e

ovos de percevejos.

MetodologIä

- Lccais: 2 ou 3 campos de agricul-tores.

- Variávels:

- Amcstragens de insetos com o método do pano (6 anostras/carnpo).

- Amostragens de insetos ccm o método da rede ( I0 grupos de 25

redadas sobre u¡na ünica f ila de soja),

- An<¡stragem de ínsetos p,elo rnétodo de exame de plantas (exame

em 5 m de frla).

- Coleta de lagartas de Ant_igars_ra {25), P-lusia (25) e percevg
jos - criação en placas de Petrr no l¿boratõrio.

- Coleta rie posturas de pentatomídeos, especialmente N. sl$þ'
suildinii e g. heroj;, em diferentes ãneas produtoras de so

do Estado para determinar a occrrência de panèsitas de ovos

de 1>er'cevejos. Criação en placas de Petri no laboratónio.

- Serão efetuaclas coletas dos dados de temperatura e umidade nos

locais amostrados.

- Armadil-ha do sofo .- 5 armadrlhas/locai.

T.
ja
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IPAGRO

b) 1ít'-rl-o ii,:tuaçãr:
trcle
c ies

oe

pcpui-acional em d:ferentes sistÈmes de
prêgas e efei_tcs Ce inse'f rcidas soÞ¡'e

f iLõf agas e seus inrmigos irraturais.

col
p9êQ

0b j e': ivc - Es t uCar a õpoca de cco::rência e abudância das inse
tos nragas e seris in;-m:.gcs :raturaÍs, aval_iando os efeitos dos
ccntroies biolõgÌco, fisiciõgicc e química (po:^ neio de insetici
das orgârico-sint-ãticas, oiolõgicos, fisicl-ðgicos e naturais) sg
bi"e ai'tr'ópodos Ca soja, Nos canpcs tra'raclos, avalian a dinânÍca
de re-i-nvasão de pragas e cos agentes de controie natural.

Metodclogia - Semeadur,a em 12 bLoeos, de ZArA0 m x 2û100 m, usan
dr: a cuitivar,Davis eoinc neågente. å¡i,ostnagens pon meÍo de pano j
rede e arrnadil-h¿ te.rrestre. Serão utilizados seis tratamentos:
ai insetícidas LrioJ-ðgico + naturaì (&Sj:1}s sp. + piretro).
b) fnseticídas orgânrco - sintóticos de contato (Hethyl, parathicn

+ Carba.nil ) .

c) lnseticides crgânrco sintéticos de contato + sistêmrco iCar
baril + Dímetoatc¡).

d) ïnseticida':r,gånico sintétÍco sistêmico (Dirnetoato).

ei Insetlcida fì.siol6grcc + naturaf (TH 6040 e piretroides Deeis).

f ) Testenunha, ssíji controle de pragas.

Sernanalrnente serãc col_etadas Z4 J.-ag artas de -lnticarsra gernmataì is
e ?+ -1-agartas de .Pl-gs,j.a srp. por tratånenro pera ci--r-aÇd{: em labo
ratõrra e estudo de seus pår.as j.tes e rnoiéstias,
Local: Guaiba {RS).

c't UEPAE/ Pelc.ias

l'!etodo logia Campo divrdido en t+ parceles (3S m x 35 m) sendo
feita epìicaçãc corft metil-parathion clr 2 parcelas, uma única vez,
quando se cbser've.r pÕpuiações alt¿s Ce insetos. Semanalmente se
não feitas ¿.mcstragens em 5 oc.ntos nas parceias cotÍt o pano de ba
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tidas (5/parceiai e rede cie varredura (50 reciadas/parcela - 10 ea

cada pcnto da pai.celai. Ser"åc coletaias 25 -Lagar.-tas de Ag:¡cat-
sj.a e tS iagartas de i-jl€rÊ spp. prn semana e por percela para
cr.iaçãc no Labor.et.iric e ,:cnsta.'.ação cie parasi:as e -oat6gencs
lainbérr em placas de Petri ser-ãc r:¡'iados per"cevejcs cûm c nìes¡Trc

cbj et i."ro.

1û?

ûbjeti,",c Avai iar
cÍpios ativos
da soja.

I1ç Estudcs dos
ticar,sia no

0bi et ivo

ll?¡l¿r.aga rrlgyi- e

natr-iral- de lagarras
Baculcv rir-ls ên-
t r. iiFS I ,.:,f ,

Determinação da toxidcz de inseiicidas aos iirimigos
i'ais das paragas da soja.

natu

sobre
os aspectos tcxÍcolðgic.rs de dif erentes pril

pr.inc ipais Ínimi.1os n¿turais oes pr'dge"s

Metociclogia - Ënsa io pr"oiuzido em labor¿tóric. Deiineamento es

tatísticc completáinente casual jeadc. 0s ttratamentos senão os rn
seticidas r'ecomendados no ccntr:cle de lagar.taso aplicados scb:-'c

os princrpais pr.eiadores i\:ali? sp., Geg.caris- sp., etc.). Cada

trata¡rientc corsÌará .le 2u repeiições. As aolicações ser.ãc f ei;as
com micrcapircacicres. As av¿iiações sobne a toxrrlez dos produtos
senão f eiras atã 7 dias apõs a api.:-caçãc.

parSgeno,.

cor¡t r.o ie

Verif icar as possibiiiCades cìe aìimentar c potencìå1
Noniun¿ea riier¡rJ----*:---- 

---*¿-:

e Sacu I cv ir"'u i ant icar.sra pof' ne1o

do
¡-inõcuic de

semeaCura.

i.1€'',-'i -'.È..¡ - Na serneadrrr'a ser.ãc ¿dicioi'ladcs c.. *-îllj:'¡i€:.espo:-cs
cc: .]- ;:,;:::;¡> equivalente 2.5 g de espci'os/ha e poliedros do vírus
na base de f 0 û 3-agartas equivalen tes/ ha.

Ärea : 0r?5 ha. A testemunha ficará cl.i.stante 500 a i000 m da é
rea tratada. Sernanalmente serão coìetarlas lagantas dt: å. ggsj.lg
lis e Fseudopì-usia j-nciudens na área tr.atada e testenunha. As

iagartas serão aiirüentadas en faboratõrio com follias do local da

coleta e observadas atõ a forrnação de puÞas pãr'a constataçãír clc

fungo ou vírus.



l?o ts i:Iog:-a
nläaçãc

(i2

de i.,aÐ::la v í iiosa , pref er,ênc ia a I inen rðr e detel
<1e d¿ncs ; sc ja.

0b et ivoS

a) - iierrfrear E'Ë L. ,.':-tÌcse caJSà dancs ã soja e determìnar c

ni?et pcpu!âa.icn¿i irrtica.

bi *.Testar ciferente= ¡-nétrdcs <ie amostragern

.') - Estudar' o c icLc de v'idâ ,
t-. vi-Ì lcsa -

pref erência ¿i rrrrentar e iráuito de

Experinrentc i : lì íver,s Ce d¿nos

Ðeiineamentc experrmentai : c(--'iIìPietàmente casu¿ltzaðr¿
r+ tr.ðtametnos ein '+ rep€t iç3es
Serãc cclocadcs aduiics de L. r¡jiicsa,So I(3 atê R6 em planras em

gaicias nc cdnpo. Ãr'ea da gaioia :: q ,n2.

Tratamentos: 0, 15, it e 50 aduìt-rs,'rrr de f iia.

Serå avaiiada a pr'odução, f clnas cortadas, caídas, vager¡s derru
bacias e outros dancs.

Er.perirnento ?: BioiogJ.a d e .L " :l-i]3ì-ìe
Aduir.çs indrvj-Cualrnente enn piacas Ce Petrí. 0bse¡'..¡ação do número

cte pcstur,as, olo;r postura , duraçãc dos estãdios e sex-rat io, Se

z'ãc f e itas cbservações diárias .

Em ca i.xas

cidc:
de gerrninaçãc serão coio:ados adulros e larvas e ofe¡'e

- fclha secå

- fciha verde
- vageiïr

- torta de soja

0 exDerimento serå repetidc i0 vezes.

Serão f e itas d;Tlc.s t:'agens semåna r s ( r.ede ,
e exane de pÌantasi; para testar qual é

tr,agem. Tambárn ser'ão fe.tas cb;ervações
tas.

p¿no, armadilha de

o melhor nétodc de

da ocoi'rência de

so Io
ðmos

DåT,AS I



Épccas de F:-ant 'o da Scja e s'iäs Reiações con es Pragas

!Ë,rl\8,' "'reli'tas - Ensaio Ecoiõgico.

0bl et i.;a - 0bse¡:v¿r' a frequènc!a de invasões

5 tr,a"tenentos

inpor''Lâ.nc:a parâ cuitura e ð inte:dependerrcia
e fatc:es ccûiógiccs pôra estabelecer a ëpcca

rãvei .:r bÍcicgra das pragå.s.

Cbj et :.vos

Gr.ande do

tipcs de

ar¡naeefr.

Metodo iogia

de

Ce

.1 a

pî.agas de nåror-
su¿s bicicgias
rianti"o desfavo

Yietodclog:a - Exper,lmento de canpo atravês de plantro ein 5 6pg

cas (1".] parceias sen tratåmento e :-5 pa:'ceìas tretadas com Lors
ban ¿rË) " Llbservações sob¡'e å bictogi¡- das legartas subterrâneas
e pre j -:íeos causaccs. Iiabcr'ação C* gråf -;-cos Ce i.nterdepenCðncÍa
da <1inânica de popuìação e fãtcres ecolcgicos.

l4ç lombate. às prages da soja a¡'rcazenad.a-

Arrnazenan'rento corretû da sc¡a nås condições cç Rio
Sul, visando estabelecer cicses, métodos de apiicaçãc e

insetic*das liåï"a prateção da soja. ccntra es pragas no

Biocos
e Ccis

aÒ acasc
tipos de

CCn l+ repeTIçCeS;
embaia,3en: saccs de estc.pa

c¡.ixas aber'ias ccn paf
celas de 20 kg.

0s tr"acane¡tcs se::áo cs segutnt?s;
0 - Testeniunha
i - ?.eldan 2E iû,+ cc/500 rn-'i

2 - Mel-atoi 5Cr Ë (,îri+ cci 5û0

3 - Shel-1','in. ?.5 (û,it g)
4 - Phostcx.l-n i,+ ¡astrii:;islm2
5 - Reidan ? t i0,B cci 5û0 crl

{UE PAE / Pe lol as }

dtãg',ia;

(',€ cån.ira,,
Cr ¡.tUå i

brclðg:co das iegðrtås C,a :-ro j a i iPAGR0

c ' ålirõ..,

I (û Ccntrcle q'.;ímico
e CìùPSc ja) .

e



0bì et rr;o
de contato
efic ientes

'6 /¡

ccmpara:'a eficiência dos inseticidas sistân_icos e
ne controie das lagar'tas da sojaf Estabelecer cosage..s
de coi'lt¡.oie.

I4et?d,g1-o€:.9 - o ensaio ser'á conduzrdo sob condições naturais p3
ra lagartas. Blocos ao acåso coin 4 repetições e 12 tratamentos,
usa¡'purver.izador costal bico x-2" Farceras B m de comp. x B li
nhas de eoja" Fazer 5 amostragens ccm pano de betídas zr 7 e rr+
di¿.s após o trataaento.

Local: Guaíba (RS)

Tratanrentos:

1*
2-
3-
4-
q-

6-
7-
8-
9-
I0-
1t-
L2-

Foi
Cos

.l-
?_-
3-
t!-

Piretrina Ðecis CE 2 ,ie^ - 10 g p. a. /ha
Pinetrina pernetr*irr CE S0eo 2S0 g p.a./ha
Piretrina Sheil - 43775 - .ì00 rnl p.a, /ha
B,acrjlr{s. thurin q iens is l-6.C0û V.I/mg - 500 g/ha
Tama:on CE 6ûea -- 3û0 ml p.a.i lia
Clorprrif6s CE 48'ó .. qBO nrl p.a../ha
Carbaryì- + melaço CE ?Seo

Bromofós etil CE EAeo B0û ml p.a.lha
lrianofosfato (sA r/6538) cEi z|eo - 3s0 mr p.a./ha
Tniciorfcn FS I Gû ¡nI p. a. / hâ.

Feni-tnotion CË S0eo - S00 mt p.a./ha
Testemunha.

sugeridc
os quais

Carbaril
Ðcciiþ: thur"ingrens is
Clorpirifós eril
Endosulfan

que sejarn Íncl.uidos os inseticidas
estâo rncluídos nc ensaio nacional:

abaixo relaciona

5 - Diflubenzuron
6 - Monocr-otcfös
? - Monocrotofõs
I - Metilparation
9 - Triclonfon

2û0

500

360

42t
¿5

500

200

30û

400

gl ha

gl ha

gl ha

g/ha
g/ ha

gr ha

gl ha

gl ha

g/ha
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3. RECCMEND.{CÕTS

QuaCro dos nívei: cle d;rnos,
lnset:ic i,:l¿s .

0BS: A sr¡b-con:ssão de Entc¡:rcicgia regrstr"a e åusência de coie
gas cle vãrras rns¡ituicões que trabaihaa, nestå área, o que
cif icril-tou o plene j¿ir:entcl.

fABEtA 1- l{cnre tãcnico e p:lincipli.: no::-r:,s cc:::::cj,¿is dos jnsetic-idas, e suas

resnectivas C¡oscs, reco:i:erCaios t:::a o i.i;nejo de Pragas, sagfa 7B-

,.5.

Praga ¿rt -,^-^ :\icae 1'ccnr co Dose

g i.a/ha

Anticarsi.a .lem;etalis
(laga:'ta da soje.i

PseudocLusia i:rcludens
(Iagarra falsa nediceir¿i

Ëpilotj¿ qgryrrr:a.

(broca d¿s axil¡.si

Nezara viridula
(perceve3o Ca sojai

F?efsenct¿i (?)

fl.ef':¡.e ::cial ( F)

I'rtfe:.e:rcial i':)
e',:-i¡:r: -!

Cpcica:.l
l:ìM:^i^l I
v iU*\-_- -J.-

*-.-,-.-.-tvi- ç J_rJ- aa r

JU-l{- i,iai *

fìr..-'r.n; ì

l^i^.-.in--*ì!. vL j-u ¡-. ¡

Fler'r¡::r,:i¿-ì
Prei'er'¿ncial
í';--'-. ì.' , I

Q:cion.r:.l
l;.rraì-¡ I

Frefe.:qnc-'-a.-

C¿rberil
EnCosulfen
'l'!rì-,.1ñ*^h

;-iz:-"¡fõs neril
Bac iil-us th';;' ingien; is
u-c,iPl.r'I'cs 1i1I
irenil¡.:"iis¡
. ¡:f,l¡ii:-d.+;:

i'ì¡nr:-:r'otofós

l;eti-ipe^'.aticn

Ca-r'lxri.l

inc:sul-fan
Clo'. ririfõs etil
i'i:ii-¿ceraticn
¡rn -\ñ,\â ^^-.râ.i-,< ^tiJ:-i4L-vauD

20û

ì?(

q0û

400

str0

¿.+u

5û0

250

200

2C3

3û0

437

350

3û0

5û0

Clci¡i::Í,5s {:til ecc

FreÍerenci-ei

Op::icn:l
EnCosrif¿n

ÐÍsetc=te
525

7sa



U ic1:5=

Opc.r-onal

tpcrorral

Opcicnal

OpcionaÌ

Pr.efenencial-

Preferencial-

heferencial-

Nonre Técnicc

Fosfamidon

Pbnocrotofós

Metiipar.ation
Ometoate

Endosulfan

Cår'barif

Erdosulfan

66

Dose

g i.arhe

6C0

r+ 00

s00

75C

+37

800

437

Pr.aga

Prezcdon:s suild jnii
(pereevejo peeuerrc)

Euschi.stus he:'os

$
r
Ë
lrJ

?

(percevejo marrsm)

NfvEïs DE DANos ECONÕ¡{rccs E r,idìi,. DE DECIsûES pARA EFETUAR M!
DIDAS DE CONTRÙLE

per':r_rcô uegeta:i,,'o v dêS. Vðgens + erìCì'l . vàgens i rIË.tur'aç¿c

.) m

IÁVOURA PARA CCNSTJ].{O ? percerrejos/m

I,AVOIJRA PARA SM,ENTE -r. I percevejo/m

BROCA DAS AxIl^AS A PAKIIR DE l0 - 15 eo Dos PONTEIROS ATACADOS

r:ts
H
LI
3()
.i+

m
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E. ÜCI{TSSAÛ DE CiNTRCLË L)L PLANTAS DANINHÀS

Ccirdenaciol. Siemar" :i c11

Reiatc:'. Cscar R'Jckhe;-m Fil-hc -

F¿rtic:p lrfê':

Teodcrc Brun - BiAGR0,'VELS iC;L

^Àfcnsc Bi:sg - EMPASC--

LUi Z F.ìbCT'tC LÛVAtü ' RCI{¡,I AND FìAÂS

!{c¡¡crio Fran:isso Preticc - cYANA¡t1Iü çuÍuic¿ Dc BRASTL

vaitenor, Aiexancre s. chequrm - INÐÚST¡ìIA M0l\¡sÀNTli Si A '

Carios Aic j.cies Vargas Becker - SANDOZ S/A

Luiz ca¡:ios ûttoneiìi - STAIJFFER QUÍ¡tic¡ L.?D.q

A;ionio Bcrgc - CEP FECuTRIGÛ

Sér'gio Luiz de Û ' Machado - UfS¡{ * Sant¿ Mar';¿ /"

P.enatc Cesar Drttr'ich - CNFSoja..---

Def:.ni.ç àc das necessideies de Pesqu rsa

a - Ccr:t inuaçãc dos

o-^.:i e d¡re:c
tr'ai:aìha: c':m herbÍcidas em sis te¡nas convencr

'l- ê.- '

b-Emfui:ça;co.,altc:preçosc¿oherbicidas,prrjcul-arsuiï.(1s
nicå5 ce csnt¡cìe, Pf1:-.cipajr¡eritet par'å fr-.i'as targas, e:ivol'-

v?îcr pr.cb,ierrrs r esicua j-s d¡> pl-ccutcs químic--'s

c - Êst.dcc bc cår: j c,¡ e f Lc:cì,:gicc das p-Lantas dar¡inhas;

Iupircr bra siip.
Sc i¿nr:n sPP "

lponoea ePP.

Ccmneiin¿ sPP,

Acan*.hc5PÈ.ritrum au: traJe L
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Ës:uCar ";ênicas ce api icaçães pa:ia henbicidas p6s-emergentes '
,¿isai-rdo obter rnelhores ef rci êncías dcs mesmos "

Estudar tipos Ce brcirS påra pulverizações de herbicrdas

g

aergentes, a f j-in oe que cada herbicÍda atinja toda a parte

aér'ea da pianta daninha.
intensificar os estudos coin referência å têcnica ie apJ'rcação

de herbic j-das em Plant ío direto -

progi.anaçãc tle trabal-hcs e d-iscussão dos resultados cotn os

tãcnicos qu.e execlitaflì pesqu:SaS ao cLìntrole Oe plantas dani

nhas ; soìic itar subs íciios e integraçãc ã or-.ltras áreas ie
pesquisa.

0s trabalhcs que foram apresentados pela EI1BRAPA e IPAGRO te

¡ão continuidade, bein ccmo da FEC6TRIG6, UFSM e EIiPASC.

U¡r trabalhc novo ser.á executado pela EMBRAPA , FECOTRIGOTUFSM

e IPAGRO tendo como tituic: "Ënsaio SuI BrasÌIeiro de Controle de

Planta-q Daninhas na Cultura da Soja".

suce s såo
tF.-.'

r.es íduos

põs-g

Cbier j.vo - Contrcie de piantas daninhas da de

ancs corn pr'áticas culturais +¡ i 3t ' 'i '

o efeito dcs prCICutos qr.iínicos e capinas,
ra as culturas que sucedem a da soja.

Tratamentcs - l-. tapi-na mecânj-ca

2. Iierbrcida PPI

3. tie¡'bicida PPI + caPina mecânica
ir. llístura de herbÍcrda PPI

5. Mistura de herbrcida FPI e eventual controie a

partlr do 39 ano.
6. Testemu¡-iha não capinada

As culturas sugeridas para a sucessão fonam: trigo, Iegumino

sa de inver.no (pi adubaçãc verde) e pastagem anuai de inverrro. t
delinearrentÕ experi¡nent.¿ì será biccos cesualizadcs, c'lm Fårceias
diviOidas. A duração nÍnrr,a prevls ia para c experimento será de

cincc anos.

gutr.o trabaìhc será in:-ciado nc prðximo per-ioCo oa cultura

sclå, numa

1 .i :'e I- 'l i,;

bem como os pg
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por pesqur_sdûcres do iPAGRü, fencc r
- ::* É:a ì .i':. art?'t I ar' -r:.'

t ituic: 't Bio1cgra e
I-, ..r :.:Lr¡- i,,.r'i.;;ú i.L' !. _ -;

i JÇ-¡, -

s egu int e
P.- I 

-^.- 
v..

G;-¿;ic ci,: Sili- " .

^l- C¡ie -r-i-r, -:.d:::'r:;,.:J.r' e estiid:1. c ci tcio de E,¡phcrbia
qUe Se COn;i iïU; íi'jIïi¿ CAS iiiåi3 Agì eSSi Vc:: irìvASOreS Cia tUitur å

sJja' ï'r --ìciirìa Í:i'nücsr d;ic5 rquÊ pis;rbiii'iani seu ccnheciinento
ccnirole.

spp.
da

e

MetcCcio Se:ão col-etåcas espå: tes em áre¿ de cu-itivc de scia.
0 n:ater-.i-ai :;:.;¿ icie ;:1: r; rc¿i¡, descriì-c € herborizado. Senentes
da.s e -*pãc ies i-denrif :¡,cad¿s 9er,:c se¡neadas ern casa rje vegetaçãc rpq
ra aconpanha¡"'c ciclc vegeteiivc, ¿ûn descr.içãc € côracter-ì.zaçãc
das ;rincipar:, f ¿;e: de clesen.,,civ:meiitc,

ì3

Ì"1ETO¡OLOGIA A S¡R

DANÏ¡JIiAS.

ADOTADA NAS åVAI,IAçÕES DE CÛNTROLE DE PLANTAS

.L

c

Ðe ta.i ì-iane:'rto cìe pe, .arì 1c:

Ccn:aee¡:s e åvair¿ções vis';¿is de ccrtroie,

L,3vciìil.,riie:i a:c e co¡ìtagein oe^s pìanTas da¡inhas de 3t-+û dias,
lì5J .ì ðl,iic¿c.o d:s ûer.Þiciclas FPi e PE: tomandc¡ iìeo ca ã,rea
t:-i- d¿. p:l:ric-
Ler"'a:rt¿,:rentc v r-sLì.rl ias Diðiltâ j can:nhas àos ôil e gc dias apðs
cl epi:ca.;ã¡ Cc;s her'b:c idas , e n¿ coine ita, ut -i I r¿endc-se e ta
l..-ì¡ rir- ì.::4\.i

P;-r'a cï, ,rei:b:-cid,es Ce o,i;-energôncia, de ¡ner.car ãreas dentrc da
par'ce-i.;:, -i;ze ¡' i. ie,.'a¡tàinentc e cirfltèsem ias piantas dan:l-iilàs,
all-1c¿-r o i:er'r'-c:d¡ e eiì.s 7 e lfi dras apðs fazer o re,råntånen*
to c ccnrdgetn deltr.c d.as ã:-,e¿s demar.cadas. Êa.ra o cáIcui_c ae
ccì-ìt¡'n:e u',:ri :-zar. .r segi.ìinie f oir.muia .le lle¡,Cerson e Trl-ion:

( l--T¡:. Kv )

t:

u

b

c

R'¿ : .Llû
T,;. Kn

e rvas c3n:;i¿: "åntes " da
: 9r. t i,åT ad¿ s

ÊutVerizaçaC e;ì-! pårcer"As que ,¡ Í''AO

€f';¡ciS Ci)iiteC¿S
r:'aln t::a't:das

Tn ttce ois'r da pr.¿.j-vei:-j.z¿çåc em par.ceias qu€ +,^.-



l0

Kv € f'v,A s
serão
erva s
f ci'am

-. 1r\ È.- -; - -vvr¡ L:¡ud)

rr.åtaias
ccn fadas
tr.alacas

Kn

t'åiitc;,tda pr.iluer:izaçåc ea parceias q!e nåo

pulver.lzaçåo em parcela_c que não
"!Þ_a r" co

I l-r¡i>icxr c rCaci e

ut:'l-lzanc. a ta-\el-a de åLAll, Íazer ieitur^as aos is a z0 dias,6û e g0 cias ep6s ás apJ-ícaç.es c:s herb^cidas ppr e pE,Pa'a cs p.odutos quíni-cos p'ss-emergentes, reriuras aos J, 7 e2 j di¿s após ás apì:-caçôes d,3s her.bicidas pðs-emergenrei, util-.:.zandc-se å tabela cie ALAì.Í
contagem dc stand ir¡ic-iar-, 3ü dras apJs a piantio, e co.t<igemdo stand finai na colheita.
.4nál ise do poder ger.minativc C¿s sementes de soja.ê,põs a colheita, se,neår uÍ¡a cuirur-¿ teste.

¡-ç'

d

ti
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F, CûtIl SSAO DE EiCLÚGi.å, FJSiÛLOG],A Ë PRATiC.åS CULTUFS,S

Ccc;'denador i os ð An toii ìc û+s ia
Re=atcr": Emiis:n Fr-.rnç; Q'leir.cz

UFRGS, Pcr.ro Alegre, RS --
CNPSo ja, Loncìri na o pR -

Cezar, de i"lelic Mesqui ta - CNFS.r3a - Londr:na, FR

El"eno Tor.res * CNPScj¿ -- Lcndr"ina, pR

Ga¡n:-¡: l{a Wang - CNPS,:3a - Londr.lna, pR

Be;rediro Gome; s, Frih,; * uFpei. * conven:_c EþliiFJipA,,uFFe¿-
Frai-¡cÌscÕ Net¿ de ê,ssis - convêr:r.: LíFperiEl"ltsRAFA.-
Ja¡ti:me Fc;:e l.1,; * .¡,:-., ,.:i:lr: !.r:Ë1.,:iç.. ,lJ Lär*;..;; {tl; pirå::_i iL:¡,;_" i.d
Lui¿ R:.carde Per,e ira - '-l.iFìr ig,- - i..:gFì.J, Íu::C:o xS -.-
rv-idiu. Aì'iicnic Sarn;. - iPAGRû, k¡---

Ho¡rrerc Bergamash i - t PAGR0 1î& - UFRGS -

Gaiiiec ACel: tsuricl - UFSM

Arno Bernardc Heldwein - UFS¡{

Ailo Val¡nir Saccoi - IJFSM

Ges ¡:er N - tJyar'za be i - ËMé.TER * RS .--

Frjcr.¡dades Ce pe:ìqü i sð

L " Ëpcca cle se¡neàdur.ê

1.1. Êpoca x Ëspaçamentc x
1,2" Ëpcce x Espaçarrentc x
1.,3, Épcca x Ëspaçamento x
1.t,, Época x Espåçan¡eiìto x
I ,,5 . Época x Espaçanen rc: x

terí'ðs de arroe)

A

Partici n tes

Ne¡ i Hetcr, Zalre t te

" Profuni-LdeCe de seneadure
.I. F¡cfuncidade x Cond-çôes
.7" Prcfunrlid¿de x Vigor. de
.3 , F¡"of undid¿de x Coi<;cêçao

- ùllNTi¡,ì - DNûS - pr,*jer-o pil"otc
çãa do Ar'rci.¡ Ðu-rc * Carnaquå

Densidade q

Cultivares x Regråo 4

Cu l- t i'rares x Fe¡-tii :.d¿de 3

Um¿dade do solc 3

Dens ídade x Cultir..ar {sn
r+

de irriga-
Rq

cB

2

¿

J

¿

4

:
1

J

{

2

2

¿

¿

+f

$+

+++

f++

+

do soio
siemen te
do adubo

++

+++

+ù+
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3, Sistemas de pr.epano dc soLo

4 . Agroci. imatoiogia

'+ 
. I . DisponJ_bi i idade s clirnãt icas regionais

4.2 - Exì-gâncias bioclimãticas de grupcs de matur.açãr:
l+.3. EfeÍto de erementos meteor,.lôgicos sobre a qugIidade das sementes
5, Sistemas de ::o.cação e sucessão de cuitunas
5.I. Sistema de rotação x ecorlomicidade
5.2" Sist. de ror. x adubação x correção
6. Cclheita
6.1. Quatidade do grão x condições oe colheita
6.2. Perdas na colheita
7. Umidade do solo
7.L. Inrigação
7.2. Drenagem

8. Avaliação e desenvolvimento de maquinaria
9. Consorciação de culturas
10. Fisiolcgia <ia pr,odução
10.1. Retenção foiiar
10.2. Resistência a seca
10.3. Análise de cnesímento em relação a comp. dorendi¡nento
l0 . ¡+ . Estudo de f itohcmonia
10.5. Interação foto-perÍcdo remperatur"a
10.6, Desenvoivirnento do sisterna radicular

Convenção: a. Necessidacle: l_ baìxa
2 semi-baixa
3 semi-¿lta
4 alta

b, NÍveI de conhecimento: 1 satisfat6rio
2 adequado
3 pneLininar"
l+ se¡n informações

C

+

Fi

?

A

4

4

4

3

2

3

3

3

i{.

+

3 ++

++

++

'++

+

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

?

33

++

r+

++

+++

++

+

++

+

++

++

4

4

3

4

3

3

4l+

Prioridade: r
++

+++

pr-LmeJ_rA
segunda
terceira



tr.-, ao e integra de equiçao

l-

l-
ì
!

'!
I

I
I
2

t

t
CNPSo

. CNPSc

. CNPSc

. IPAGF,O - UEPAE/PeI

. Ui-S¡{.IFAGRC

. iPAGR0-UFSM-UEPAE/Pel

UFSM.I PAGRO

. TPAGRO

CNPSo

. :PAGRO_CNPSO

. iPAGRO

. UFSM

2

I+

?

q

3"1

3.2

r

3.+ FE C O TR T G O - UE PAE / PC i - f PAG RO. U F Sì{ - C N PT R Ï G Û - UE PêJ i PG. C ¡\ P SO . EI'IPAS C
3. -. FECOTRîGO

3.6, UEPAE/pei-UFSH
3 . 7 . LrFSM- CNpSc-UEpAE/ pe I - FECOTRIGO_UEPAE / pc
3. 8 . FECOTRTGO.cITPTRIGO-UEPAE/PG-Ci.IPSo

4 . UFSM-FECOTRTGû-cNprRrGo-ct'Jpso- r pAGR0-uEpAE/ pG

5. UFSM.]PAGF.Ü

5. l. CNPSo-ip¡\GRO-UFSlt-UEpAE/pel

5. 2. CNPSo

6. IPAGRC-CNpSc

6. I. CNPTRIGC

6,?. CNPSO

7. CNPSc

7.1 " CNPSo

8. UEPAE/Pei

8.1. IJaPAE,,pel

g. l PAGRtl-EMPASC

Itl - CNPSo-UEPAE/ pet- I PACRC-UFRGS

10 . I . CNPSo-UEpAEi peL-IpAcRO-UFRGS

10 . 2 . Cl,iPSo-UEPAE/ pet-IPAGRO-UFRGS

J 2



A RecomenCa Çoes pa::'a Extensãc

1, Ëisroicgia

Na área de estimulantes biol<igicos a
existern nesultaCos que just rf iquern a
lavoura.

pesquisa saiienta que
recomendação ã níve1

a

?,1

não

de

2. Ecol

Procunar' utiiizer ¿s cultivares dentro da sua neihor, época
r¡iinizandc os riscos de redução de produtividade.

m1
a

!.v

e

d

Prccu
sand¡
doã

rar o escalonamento de diferentes grupos de maturação vi
prevenir riscos de adversidades ciimãticas e facilitan

colheita.
Tendo em vistå a estragem da safra 77/7g cuja ocorr,ência é g
normal , l.ecoinÈ¡¡da-se eaute ra na prát ica da irrigação , visando
evitan eievação dos cr¡stos de prcduçãc,

Recomendê-ss a tc-tal cbservância de prátr-cas que rninimizam ãs
perdas nâ coìheita, tais como:
- contîcle a ercsão

preiraro do solc
- escol-ha de åpoca, cultivar) espaçamento e densidade de senea

dur¿
- contrcle de plantas daninhas
* r,eguiagem das náquinas dc ceifa e trilha.

B Reco¡nend açoes as CESMs (Comissões Ëstaduais de Sementes e Mu
das )

Tendc efil vrsia r'esultados de pesquisa jã existentes, alertamos
as cESMs os prejuïzos que podern advir com o rebai.xainento dos
padrões de senentes fiscalizadas.

1
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c Recomer¡dações ã Pes qur.sa

ìI sempre que possíver cs ensaios eujos resultados possam ser nas
carados por deficiências hÍdricaso sejarn írrigados.

Realização de trabalho de levantamento, pcr Estado, dos dados
da série de trabalhos sobne a interação época x população x
cultivares e publicação de recomendações conclusivas,

Sugestão para as principais unidades de pesquisa, potr exigên
cia da neunião, fazenem o comentá,rio das oconnências meteonoló
gicas, principais do ano. ¿nãlise crítica do efeito das ocor
nênci.as meteorológicas sobre os resultados obtidos na área. Es

ta anãlise ser'á apresentada na abentuna do relatório de cada
inst ituição.

CNPSoja

ËxÞerimentos

Levantamento de perdas causadas pelos mecanismos de colheita
(cabeçote) e pelos mecanismos internos {tni}ha, neparação e

J"impeza) das colhedeir-as

Ëstudo comparativo de perdas utilizando banras de corte conven
cional e barras flexÍveis,

SUBPROJETO FTSIOLOGIA VEGETAL

2

3

1

2

1

I

Resistância ã seca.

a

1.b

1.c

leste de poder germinativo de cultivanes
de soja eù".baixo potenciai t¡Ídrico
DeterrrÍnaçåo de dãf rci.t crítico de BBtrJr ..,
ração ^e resrstência dåfusiva estonatal
de soja dur.ante a seca . .. . ,
Estudos sobr.e a acumulação de prolina I¡
vre e matéria seca em folhas de soja du
rante a seca

r;\

.t.¡atalra

ácido
de soja.

Londrina

.d
Londrina

Londrina

I"orxlri-na
I.d, Aplicação de antitranspinante e

abscissico em quatro cul-tivares



1 e

,a. Fatones gue

. Estudos sobre

4.a. Fatores que

folhas

Estudos sobre a ret ençao folian

causam retenção foliar

Testes de toierância ao

sas cultivares de soja
alunrÍnio de diven

Efeito dos Bioestirnulantes na cultura de sol a

a Aplicaçãc folia¡: de AGROSTËMINA

''6

Londrina

Londrina
Ibiponã
P. G¡rossa

Lohdr"ina

Londrina
P. Gnossa

Londnina

2

2

3

3

t+ a Queda Prematura de Folhas

causam a queda pnematura de

5. Desenvolvimento de sistema radicular e

5,a absorção de alguns
etc. )

CNPSoia

fpoca de semeadura na sucessão tnigo-soja

Ensaio nacional de Ecologia

absorcão de Nutrientes

Londnina

Londnína
Palotina
Londrina
P. Grossa
Londnina

Efeito das miconrizas
elementos (P, Zn, Ct:,

na

K,

Estudos de Interação de prãticas

Resposta econômica para época de plantio na
sucessãc tnigo-soja ¡. . r. ¡ ,. ¡ r. , . ¡

Estudo das disponibilidades clinãticas para
a cultuna da soja .,.. . . r,,,.,,. ô

UFRGS

Eficiência de cultivares de soja:
. lndice de colheita
"Anãlise de cz.escimento simplificado.

Londnina, P. Gros
sðr P,Fundo, Û
beraba, Bias ífiä
Goiânia,
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va::iaçãc da ånea foliar e efeitos sobne a fisiologia da plal
ta,

IPAGRO

- Variedade x

Fentilidade

- Variedade x

densidade x tamanho da semente...

x densidade x tamanho da semente.

tamanhc da semente x pnofundida-

soja a
epoc¿ts

difere!
de se

Guaíba .:

Venanõpolis e
J. Castilhos
GuaÍb¿ e J.
Cas t il l¡os'.

Jul-io de

tilhos e G

ba.

Guaíba

laquari

Taquani

Santa RosarJu
lio de Casti-
thos e Veranó
polis

Guaíba, JulÍo
de Castilhos
e Sta, Rosa"

Guaíba

Guaíba

de

Efeito de época de se¡neaclura sobre o nendimeg
to e outras caracte¡,ísticas agronômicas do trj
go e da soja r,a suiessão das cluas cultunas...
Interrelação fotopeniodo x tempenatura em cul
tivares de soja

Interação de pråticas
riedade x espaçamento)

cultunais (époea xva

ctg
ua¡

P. Alegre,

Resposta de duas cultivares de
tes arranjcs de plantas ern duas
meadura i r... Taquari
Determinação do consuno de ãgua em soja
Ensaio Nacional de Ecologia de Soja

Épocas x variedades x espaçamentos

Época x densidade x espaçamento

Ternas

- Época x

- fpoca x

de arroz
espäçamento x densidade

variedade
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UEPAEl Pelctas

Resposta
gação

da soja em diferentes ãpocas de irri

Influência de êpoca e duração do encharcamen-
to do solo sobre a soja

Ensaj.o Nacional de Ecologia de Soja

Ter¡'as de arroz
*Epoca x espaçamento

Espaçamento x densidade

Anãlise de cr.escimento utitízada para a avg
liação da conversão de energia solar en soja.

UFSM

Espaçanento entre fileiras, penÍodo crítico
de competição e qualidade de grãos

Ðetenminação da probabilidade de deficiência
de equÍtÍUrio e excesso de ãgua mensal e cog
junção das cartas Ce P = 0r2 " P: 0rS e P :
0,8 destes elementos do balanço hí¿nico . Þ , . .

Época de semeadura, variedade e épocas de cog
te da soja para feno... ¡ ,... i ¡ .:.. .

Ëpocas de semeadura, populações e õpocas de
corte soja para feno

Pelotas

Pelotas

Pelotas

Pelotas

Pelotas

Pelotas

S. Maria

S. Mania

S. Maria

S. Mania

S. Maria
Época de seme

tre file:-ras
adur:a, cultivares, espaçamento st
e densidade na fileira

EMPASC

Ëstudo sobre consorciação soja-milho Chapec6
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UEPAE/Ponta G:rossa

a

Ensaio Nacional de Ecologia de Soja ....,..
tfeito de 6poca de semeadura sobne o rendi
nento e outras caracterÍsticas agnonônicas
de tnigo e de soja na sueessão das duas cul
tufas ..........'.r.. r.....¡.........:

Ponta Gnossa

Ponta G¡rossa
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G C',Y I i';:"{0 Dl sEt"iÊììTES

C ocr"dei¡ador ic¡s ê Ri ¿a i'¡¿ A¡:dr'igue to

Re.Lator- Lr-ti¿ Àltcn:.c Geraldo Peneira CNPSoja Lc-ndrlna" PR

Par r: ic ¿ nt e5

Adolfo Grover S¿aveira ' M,4. - üESI.'I/SC --

Aiceu Rodr.igues dos Sanlc;s - Secr' Agrrc' S.1"1- Ûesr-e - SC-

üar'Los P jete t r.Iho - EI'IPASC - Fiorianópul is, SC -
Cieverson S, Borba - IPAGFO' RS--

J¿ck Eiiseu Crispin - E¡'IPASC - Chapecå' SC-'
Låd ic Antcn i¡ Lod r * lF'B * Fassi: Fund':, RS

ì-,u iz Car'.Lcs 14ir¿r¿ca * I.qFê,R * Lo¡-¡dr ina, PR

I'liiton Per'ei¡'¿ <ia Cc;t¿ - ÜÌiFS..-rja - Lundrina, PR

F.uy Gomes da S:iv.r - El''lilF¿,FF' - SPSB - SC

VaiCecir Picc.;ii - APASSUL - Fass<l Fundc' RS

PrrcrjCaCes de Fesquis¿

As pr.ior-rdades c.r)nst.¡tacås f':r'an as seguintes ì eriufiier'åoás em

orcierr de !$pcriå¡-,c¡a

l Pesq ui sa re la î ¡.vct å :,ecaP,en '- Lìentt'r: desse r lem sac i nc iu id<¡s

trab¿li'res ccri:par'ar.do tr-Pos de secadores, ternpel'¿rtur'd de secagem"

anrecipaçåt; de colhert¿ com utrlizaçãc'de desgecariteg € estud'oÉ;

de rna tur'açåo i rs ioìðg;ca ,,

2" P¿drcnizaça:; e ð fer.rçic., de tes¡es de v¿gúr' - Ðesenvoiv:mente de

tr-¿bal hcs v isandc deterrninar. a ) o Potencral de àrmaZenamento

de Senien te Ce sc ja e b i correiac icn*r os ind ices de '" LE')I' ccm

a eûrergenc'ia êm cêIhp3 '

3. Efeito d¿ regulagem das cü-i.h€de iras rra_'Pe! rdade d¿ semente de

saÞ * Reiaç.ic er¡tr'e reguiagern, velocidade e níveis de umrdade

e ccor.r-êiicias de dalos ¡neCån¡-cOs em SementeS de Sc'ja

l¿. Tf ätàmt=.Ít:-:. .:e :'ilí:ti Í: i €:> i:i'-:r¡ J l-:ig ;Cidd.: Avalraçåc c: '!i€^tí- ðe

ilAíe¡îeI!i.',: quimlÈCr 1e:igc €n' i:tr¡ SiÞ:.e:Udt¡ i; ll+!ê. 0Ù \'¿gCf
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( sernenie de scia
te cie scja tendo en vista aspectos
rås , danos rnecån icos , e te ..

Ðe terminaçöes germrrraçao

v igor
danos roecánicos vr-sívers

Obj e tivos

d¿s selnex te'ù

åvaiiaçar da

Ðeter.mrnar o

quaiidade da

i¡t¡1i¿åcas

qualiCade da

ef eí ts de

sement€ de

çI

.Avai:ação da Set[ren

invaso

es täc ionár.ro )

roassa )

6" Arrr¿zenanent,f * Conser-va çäo de sementes <ie soja ein drf er.entes
loca is de årrriazenamen ¡c -

Foi manifestada ¡ambém sãr'ra preCIcupaçäo dos presentes quanto
a unð tendência de dec¡:êscimo na qualidade da semente pr,cduzida,
funçãc dc au¡¡ento das ¡nãs qualidades., A¿ém de prcduçaL-\ coinerci¿-
tizaçåo tem au¡rienladc soÞ:'ere¿neirè, deven,Jo set. melhor ¿n¿l isados
os seus ref lexiis.

t

PLANEJA},IENTC

St;;ogeæ,

a, Pr"ocesse de secagear de sementes de soìa

Executor AFá\ssul/F¿cuidade de Agr.cnomia de passo fundc, Rs

Locai; Passo Fundo, RS

Me t-odo log Ía

Tr"a tar¡entos ;

de mis tura var.ie taì ,

ccrs riprs de secador {conttnl¡o e

tres t€inperaturd.s {.3r+ r 38 e +Zot nå
unrdacie da senenre entre ¿6 e i_Eâ

teF¡tÈmrlnha- senente secè ao sgl .

processos e temperaturas de secdgem na
soja,

b, Antec i.paçac de co ìhei ta

Executor : Ct'iPSoja¿IAPAR

Local" I.onCr¡.:nå* PR
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Metodoios.ia

Trata¡nentcs dcrs processos Ce secagem (siIo r/entrlado e silo
sec¿do:: )

duas dat¿s <ie cclherta (senrente com l6*LBå de uni
dade e senente sec.r) *

Coin dessecanie e sern desseeante
Tesremuriha-<; coi-heita manual úmida e colheita ma-

nuai secrf, "

Ðeterminaçöes: pertlas na colheita tt de grãosi
gerrninação, vrgon e urridade em ¡nter,valos perié
dic.Js durante o èrmazenånerrto.
Ëmer,gênc ia em campo.

0bì e tiv<:

Determinar' ð viabi.Iidade
de rCa senente de soja"

de antecrpação de col"heita na qualida

c. Haturaçåo fisicló ic¿ de sementes de sola

Executor: iPAGRO

Local: Forto Alegre, RS

iletadclogia

T::at¿nentos; três cultiveres (precoee, mêdia e
trås Ëpocas de semeadur:a

ccìheitas em inrerva.ì.os de ? dias
dias apõs a floração

Determinações: unÍjafe na coitreita
måterla Seca
gerririnaçãc'
v igcr

0Þjetivo

tard ra )

a partÍr de 30

Determinði'a rneihor época de coì.heÍta, c<;m.base nå ratrrruso fi
sioJ.ôgrca, pðrà oÞtençåo de sementes de alta qualidade"

d- Efeitos do retardamento de secaEem de

Executor: CNPSojal IAP.AR

Loca I Loridr ina , PR

sernentes de soia
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, , . r ..

lle tc.do L'¡g. ia

ob etrvo

Ðeterminar
inicio da

Tratannentos: tz'ês nívers de unidade

retard¿nento {Û, 2" 4r

Deterrrinações; germinaçåo e vlg')r em
rðnte o {¡r'mazenamentct

tenpe¡ralura da massa e do a"nbiente '

(18,
6! I

i nterva Ios periód icos du

recebimento da semente e o
qualidade da semente,'

16, Ì4?)
e 10 dias)

s3

em

de

o periodo måxi¡no entr'e o

secagem terrdo en vista a

Padronizaçäo e aferiçä'¡ de testes de vi or Íodo ôe erl-

velhecimento ráPi ,do

Executores; CNPSoja, Fac. de Agronomia de Passo Fundot APASSIJL'

TPÀGRO

Colaboradores" CargiI (Andirå), iPB {Marrngå), COAHo (C'I'br'rão}'

r{gropecuarla Padräo (Cascave} ), Copagril (MaI 
"

Cänoido Rondon) e Batavo {Castro) '

l{etodologia

Tratamentos; l0iotesdeSementesemcadaloca}co}ocadasnas
ãå"ãiçöus normais de armazém

Temperatura de 40oC durante: 24, 46, 7?, 96 e 120
horas
Tenpo de arrnazenanenao:; 18 meses

Cultivar: Paranå

Deterlninações: genminaçåo a cada 3 meses apðs o envelhecimento

e:nengência em ca¡npo e envelhecimento na êpoca
da semeadura.

obj etivos

?

â, previsãc¡ cio potencial de ¿rrnazenamenlo de soja baseado

testes de vigor"

b" Determinar a viabili<iade d' teste de vigon em anäIises

rotina em .laboratório"



3. Avaliacão d* qualid¿de da semente de

A) Metodolcg:-a para
Execuior'; IP.{GRO

so la

deterininaçãc da qualidade de semente cle so1a,
(em exeeução)

Estado do
Depnessão

ù'-r

Rio Gran
Centnell

B) Avaliação da qualidade de semente
Rio Grende do Su}"
Executorl UiPel (em execuçäo)

fiscalizada de soja no

C) Avaliação da qualì-dade de semente
Grosso 

"

Executor: CNPSoja (em execução)

de soja no Paranå e Mato

4. Armazenamento

Avaliação'da quatidade fisiorðgÍca de semenre de soja dunante
o armazenaÌnentc

Executor: IPAGRO

Metodoì.ogia

Tratamentosl fir:mazenamento em 5 negiões do
de do Sui. (?lanalto, Missöes,
Altc¡ l,Jruguai e Sul).
Armazðns de pnodutores de semente,
Senente classificada"

Deterrninaçöes : germinaçäo
vigor
dano rnecånico
ataque de insetos

Ob ìe tivo
Ðeterminações das
de semente de soja

mais apnopriadas para armazenamento
inf luência ¡ra quatidade fisiológica.

r€groes
e sua

'Os traba-ì-hos de tratamento de sementes com fungicidas fcrarn pla
nejados em conjunro com a de fitcpatologia que serâo er(ecutados de
modo integrado"
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It

a

SUGESlSES

suÞccmissác de Produção Tecncilogia cje Sementes sugere.e

que as CESS0JAS

pla$, soÞre os

çåo ã quaiidade
niões tëcnicas
çäo dos mesmos

RS e PR sejan informadas, com o envio de cã
trabalhos reaiizados nesses Estados com rela
de semente produzida e gue se3a prcnrovrda r.eg

com a presença dos responsåveis pela execu-
para detalhanrento do assunto;

b, a padronizeçâo do sistema de descriçäo de novås cultivares
pelas j.nstituÍções nesponsåveis peLo seu lançamento.
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¡{. CCþi].SSAC DF ïËLNÛLCSiÂ Ëi tr }1ÐNTAR

Part íi ipantes

Christcph Sernasruk,',jc i::¡rLtu:c
Al imentos da Un ivers idacie Feder¿1.
A-1egre, {Cocrdeneciorj.

de
âv'

Ciencias e

Rio Gr.ande

86

TecncÌogia de
ds Sul, Po;.to

Giivan \'lcsiackr, dc centrc de ciências Rur.ais e

<: da Unrvers iCade Ëstaduai de Londrina. Londr:-na,
LJI ,I O

Ce Tecno.Logia.
Paranå ., ( Reia -.

Lair Chaves Cabrai o dc Centr.o Nacior:aL
Embrapa. Lcn,clr !.rra, pa¡.aná..

de Pesquisa de Soja, da

Introdu ç.r,J

0.'¡ålor nutricrcnai <ia soja tem sido murtas ve¿es superest¡mâ-
do, ur¡a naturaL cc:rsequenci¿ da arrpia pubiic ldade que auxilia ¿
disserninaçãc <io seu uso" Nao ï-.est¿ a nenor dúvÍda que a:;o3a vem
suprir def iciênc j.as proteic¿o crescerìtes n¿ al, rmentdçåc humana e
co¡no iiå¡ito alirnentar^ se encc¡llra ainda em processc de aceiraçeCI
nas pûpulaçôes cc;derrtais embora tenha sido amp.l.amente utrlizada
peJ-as ci-r,i1izaçôes do orrente, desde tempos imemorrais.

Redomend¿ ¡/r^âÈ

I Que sejaur f eitos progr,amas ir¡terinstirucionars pè,ra ampra
vulgaçäc jurrt,: ä popui-açåo das r.eais vär¡rêg€ns e manerrê,s
efici.entes de urilizaçao da soja e de seus sub*produtcs.

2. Que seja
mento de

ern sc ja,

ferta uma se.ì-eçåo <ie v¿nredacies adequadas ao
cieter,nrnados tip,,.rs de produtos a I iment icios

di-
nais

pI"oteS sa

base¿dos

3" Que sejam intensificedas as experiências de m¿stura de farinha
de soja em prcduros de pan.r.f icaçåo e de proteína rexrur¡zacia
como ex tensore s de carne , tendc em v ! s ta ¿spec tos nutr,icionars,
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ecÕncãic(rs e de ¿ce !:¿bi I iCede pe iÕ c:nsumicior...

1{ . Que se jan inr,ens if r'-¿<ja¡ cÞ ex-per rêne iau que vìsâÌTr a re t ir.ada
de cÕmponenies não Í¡ttr it ivi;s e de baixc valor co¡r¡erciaì, ccno
oiigossacar'ídir:s caueadores de fiatuìência e å-c:.cio fitica, r,g
corihecidc in;-bidsr pèra o åpr'c'r er iamento de icns metåI :,ccs da
a i imeir taçäo " ;

5' Que sejarn måniidos contåctos,;cç:rrvênios co¡n firlnas pêrticuiares
que tenharn inieresse nc desenvolvinento de novos produtoe ba-
seados e¡n sc ia ,

Planejamento

Tendi; em vis ta c reCuzido numero de pàrtlu *p,3irt€s da ccÍnr-ssáo n

esta houve por ben se i rn:i iar, no ,Je talh¿mento das pesqurras ' d
uln T:e la to das a t rv ¡-dades em andamento en cada ins t i turção r cons -
tituioo de títui,;s e breves justif .catrJås pdrå ilustr..tçác oa ne
ces s idade .

Atividade conjunta

De inter'esse dtretc de todas ås institurçöes representadas, së
lienta¡n*se do j.s aspeütos importanEes::

ì. F.eaiizaçäo de umâ reLin¡.åo de nivel Nacii¡naÌ de Pesquisa de So-
ia * EMBRAPA r congregandc, técnicç,s de todas as ins ritu:.çóes do
BnasiJ-. reJ.acronadas å pesquisa de soja para juntos'deiineanem

.programas de divulgação do uso de soja e intensrficação de peg
quisas ern tecnologra de alimentcrs {scja) "

lncent.ivar o desenvolvimento de ncvos pr odutos base¿cios em so-
ja e aciiçäo de de¡'ivaios de scja em produtos alimentícros jå
reconhecidarnente ac'e j. tos peio consurnrdci', ev idenc rando ðspectos
nutricj.onaisn ec<-''nôm.:.cos e sër¡sorrais

t
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At j.-.¡ iCade : scl.¿Ca

ca,i¿ rrrstituiçåo repr'eseí)tðca ja tem seus projetos de pesquisè
e e¡:zensåc en ancam€Rt¡t:, (::..¡ j'gs r',e;ui ra<lc's :aràc åpÌ-eseitadc,s efn

x"€uni¡es /semrnár Íos p35 rer iores'

l-. Seleçãc de ".¡¡r'iedaCes de soja adequadas å prcduçãc oe ¿I:"rcentcs
(anre*pr,i jer..-- ) CNPS; ja.

,iustifrcat:.va TenC: €ín vista as d:f erei"iças de leor es cie 5tes,
materiai prote:-cC e carh:OhiCrdr,,JS ' aspec l.!rs Sensor'iais e de
pr'if.esÊà_¡nenl-c, deverã r ser esccihi-das as melhcr"es va:-iedades
de scla pai-a å prc,duçåc de ie¿ ie de sc ja r par.å ã plcduçàc de
farini,es pãra ð ut iiiaaçåo en mislura ccrn feijåo na aIlinenaçáo,
c.:seir¿ e mesm') parð s produçao de ðieo, Obsenvaçå-:: å ser
desenvclvrcic futuranente nus Esr¿cics do Sui clc país.

2 Extreçåo de prcteïrra de fare.Lo desengor-du:.ado de
v€ìtalrrenio na rnistur'å ccm fsr.-r¡iia de ir-tgc pard
pac.. f ICT'A*Uf RcS ) "

sc]a e apro-
ð elaloraçao Ce

iustifícatirra: Estude da viabiiidade eccnômica na ðp r I CcìÇAO de
pr-oieina vegetar na panificaçåo e tanbém estudc ce ¿spectos nu

tricicnaÍs (presença de fatores antt-nuti-icronais),

3" Prcaução de aifa-galectosidases Ce c:'igem fúngica e utrLizaçåo
nc processemen:c Co leire de soja (TAM¡CCRT',,FUãL)

Jusrif ¡-cativa: üli gcssarJar iCr;s Ca f amii i¿ da raf iÍr.rse Dreseri
tes na scja säc recc.ni:ecidanante resporrsáveis pelc fer¡òmeno de

f iatuiênc:.¿ €m seres humanos, A hidrSiise enzienåtic.ì re¡nüve cs
causedcres desta srtuaçàc a'J m,esr:û îefnpo eín que a'imenta o tecr
assimilåve j- Ce ca¡:Þcìrrdrat$s, selsaçäo t'doce" e valor calåriæ
do al- imen to .

4 fJxtr'açac aquosa cie ci igossacarÍdios de so ja
cc?.\iruEL)"

Justif,rcativ¿, A rernoçao de oi igossacar'Ídios
ambi.entais ( pH 

"

en gr'arf r { TAM/

por extraçãc åqug
tetrpera tuÍ'a, f cnçasa sgb diferentes ccndições
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€ü¡ V]-Siôniea) tende a di¡ninuir custos no Fr'ocessa)ïento, tendo
ta que estes açücares não tärr valor eeonômico algum.

5" Remoção enzi¡nåtica do åcido f itico. (TAM/CCRT/ruEL)"

Justifieativa: O hexafosfato de inositol? atravËs de sua ação
queiante de metais, reduz o aprçveítamento de eå}cio, rnagnésio
e ferro na alirtentação onde soja estiver presente. A remoçåo
enzi.nåtica do ãcido fitico acarreta automatieamente um aumento
do teor aproveitãvet de fosfato e metais presentes na alimenta
ção.

6. I'Ielhcramento das propriedades funcionais da proteÍna da soja
com o emprego de agentes pnoteolítieos (TAM/CCRTIFUEL).

Justificativa; Def,ini çäo de condições e agentes proteoliticos
pana o rnelhoramento das pr:opr:iedades funeionais das diferentes
proteinas de soja. .

? o cinËtica da decornposiçäo de lisina de soja dunante o processo
de panif ícaçäo " (TAI,!/CCRT/ FUEL ) .

Justi.ficativa: A defini çäo da constante de velocidade de dfui I
nuiçäo de lisina disponÍvet sob diferentes condições dur.ante o
processo de panifícação fornecer:á importante informação para
possiveis alterações visando mðnterum teor" rnáximo de risi.na
no produto final.
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T. COI"IISSÂO ÐE ËTONOHTA DA PRO Ão

coondenador: trlalter A. cover - cNpsoja * Londrina, pR

Panticipantes

Aunelino Ðutna de Farias * EMATER/RS

Altair Araldi * See. Agr.ic, ÐERAL/PR
Paulo Afonso Trevisan *. FËCOTRÏGO*DETEL/Ðr[;co-,-
carros Guil.herme A" Mi,elitz Neto - c$psoja - tondrina, pR
freeu Agostini - El,tpASA /SC -'
Mar.ia 'IosË da Silva * FAESC/SC -

Rafael Figueiredo - ACARPA/pR.-
Paulo Robe'to Galerani - cHpsoja - Londrina, pR - -'-
.Iosê Oscar" l,Iinanda pacheco - EMBRATER*ÐF*-

PnÍoridades de Pesquisa

1" Pesquisa econômica propriamente dita

Rearizan estudos agro*econômicos sobne soja, cujos resurtados
venhazn a senvin de subsïdio para porÍtica governamentar.
Estudos prioritãnios incluem:

* Ðefinição dos nÍveis de pnodução ötirna para cada Estado pnodu_
to:r' regiãor etc" Regionatização da pnodução {Zoneamento agnÍ
cola) 

"

* enãlise das consequëncias de politicas arternativasr ppeÇos,
disponibilidade de fatones de pnodução, etc., na oferta da so
la"

- Determinação do impacto sôcio-econômico da expansão da soja par¿ zonas tradicionais e näo tradicÍonais,
- AnålÍse de irnpacto da reduçåo das curtunas de subsistência¡ ê

do desemPrego nur:a}, ocasionado pela expansão da cultuna da soja"



_q|l_

9i

EXTì¿f:r.ì¡\-ì:-'

p¿nsãc ds

l'-.-'(.¿ü:i i.i¡ijer.L - ",Js gover-nåíne ntå1s
sojå eín zcnas não tradicionais

nece3Sanros par-a a
de cuitivo.

.'j:p -:i. lis ,j--¡i,*13 é¡-e¿..-; ,je pesqirira

Identificamcs a necessidade de se efetuar:

l- " Anát ise ecanôrnico-f j nancei¡'a dcs resultadcs da pesqu isa, príg
ri.taria¡nente nas áreas de:
1 - Entomcìogia e f itcpatci:gr-a (f-ungrcidas)
2 - Nurr.rçãc Vegetåi e Uso C¡ Sci.o

3 - Tecnolcgra e Prcdução de Senentes
4 - ËccIogra, Fis j-oI<-:gra e Pr"ãt j-cas Cultur.ais
5 - Controle de Er.¡ås Danini'¡as

Tais pricriiacies são estabeìecrcias com base na necessidade de

ident i f icar as melhore-s pcss ibiiidades pdra reduçãc do custo de
prcdução da so3a.

2. Anái.ise econôrnica dos Sistemas de Procuçãc:

a - funpliar e aprim,cr'ar. c cáìculo dos custos de produção da

soja na :ecnoì"cgl-a sugerida pelos pacotes.
b - Anãirse econSnrlca dcs r'esuLtadcs da experimentação com os

sistemê5 de prcdução nas unic¿des de pesquisa.
c - Anáìise econôrtica da u¡ii.ização de sistemas de produção a

nívei comer'ciai ou seja de vårios empreendimentos dgrícg
las qu€ venham a adotar um deter.minado sistema.

3. Trabalho ¡liuit rdiscipìinar ( eccnornia e cutras ár.eas) em projg
tos de pesqui-sa mars g.locais, cujos resultados e conclusões
tenham validade de generèirzação pår'a, todo uin Estado prodg
tcr, ou sub-r-.egiões hcmogêneas, etc.

4. Necessidade de se ie..'ðr em conta, entre outros, o fator econâ
mico na deterninação de prior,idades de pesquisas em vista de:
- r'ecurscs escasscs p.irrê pesqu isa-

priori-dades econô¡n tcås ric gc:verno ( reduçãc de impcrtações ,

proteção .1g meic anbiente, etc. )

Tanto no qr-ie se ref e¡.e ac ítenr anáiise econômica cios resultÈ
dcs dos experr-mentos, co¡nc na consì-deraçãc do fator eccnômico no
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estabeiecanento úås pr.¡or,idådes <ie pesqu5-sa, é necessãric que o
ecc'nomista desenvolva utn trabaihc srst-emãt -l-co påra cdpacltar os
pesqrrisadores pera a ccmpreensão da rmpÐrtånctå do fator' econô
micc rias ciecisões do agr.rcultor..

LTNHAS DË

çÃ0

TRABALHO PROPCSTAS PELA CO},IISSÃO DE ECONÛMIA DA PRODU

A. gnãiise Econô¡¡ica da Experirnentação C¡entÍfrca Soja.ccm a

Antecedentes - Tem-se nctado nds anãtises de resultados de expg
ri.mentação, a ausência da a'¡¿Jiação ecorrôrnica dos experimentcs,
e de suas prováveis ccrrsequênc:.¿s sócic-eccnôm.iias iìo âmbitc
gicbal da econor¡l1a.

Propos icão

i32

do esposto acima, a comrssãc <ie economra

I

2

Obj et ivos

Deter,minar ð viabil:_dade ecsnômica
manada da exper'imentação.

da reccmendação técnica e

Analisar de ì,.1nð forma groÞai as consequências da Ínplantação
das tecnoicg.as sugeridas e p,oisíveis altennat rvðs.

- Contrcle de envâs daninhas
Entomoicgia

- Nutríçãc VegetaJ- e Uso dos Scics
- Fitopatoicgia
- lecnoicgia e Produção de Sementes

Pr'åt icas cult uraìs.

Proced imento - û pí-,oc-edimento parå alcançarnos es

da pr,cdução

companhados

dar'-se-á de

des de cada

a. Unldades
uso dos

- Em vista
pr:'.:,põe que

de anãiise
os experinerrtos sejarn
econõ¡nrca.

necessår'l"amente e

t es obj etivos ,

d ispor,rbrl ida

Ã,reas prior'itárlas

duas maneil'a_c, co;if orme as diferentes
unidade de pesquisa,

que dispõem cie eiementos na ãr'ea de economia, far,ão
mesmcs.
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b

'contratação com certa urgência
real- necessida'Je de eiementos

uni<ìades que não di-spõem de economistas poderão servir-se g
tra.vés de crìvâi:ios de econcmistas vinculacos a outros orgãos
de pesquise e ensj-no, ou para tr.abalhos prelimj-nares de cul
sos <ie ca)åcitaçãc bãsica prûporcicnados por economistas acs
pesquisaclcres da ärea agrot6cnica,

Sugere-se ¿.rnda ãs di de pesquisa å

agrícolas dada a

I

reções destas unidades
de economistas

nestå área,

B

1

AVALIAçAO ECONOM1CÛ FINANCEIRA Ð0S SISTEMÁ,S DE PR0DUçÂO DE SOJA

Avaiiação Teõr'ico-econômica dos sistemas de produção.

Obj eti'.rcs - EstuCos anual da v:-abilidade econônrca dos Siste
mas de Produção da Região Sul.
- AvaJiar a :conomicidade das recomendações de tecnologia,
eonsicen.:idas t¡"âs alternativas de uso de insumos sendo uma

das alternat-:vas o níver eonsidenado no sisterna de produção"

- rdentifican pare estas três arter.nativas, o ponto de equi
rinvio acir;:a io quai se canacteriza o lucro do produtor.

2. ÞÍetodoicgia

- Serãc ccnsiderados somente os custos diretos.
- ser'ão consj-deradcs parê eåIculo econômico, o preço mínimo e o

preço do d ia Co mer'cado.
- Serão identificados Ðon estadCI e por estrato dLìas eLternati

vas de recomendação *r:or S.p.
- As aiternativas se ¡'eferem tão somente ao uso de insurnos. 0s

demais Ítens de custo, se rnanterão inaiterados,
- Ficarã a cr'itôrio de cada estado a escolha ccs estratos a se

rem '¡rabalhadcs, sendo ccnsiderado pelo menos um para cada u
nidade da Federação.

- Senãc estudacias as alternativas de coeficientes têcnicos, co!
siderando-se basicamente aqueras previstas nos sistemas.

: .,1

I
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3 . Ent idades r,4r,,31 r-;iCas

OBS:

CllPSo jai ACARPAi DERAL-SA

EM-P¡\,S,.{, I ;iCAT(E S C / C E PA

FgC0iRIGC / I P;:iGRC/ Ëtl.{T'ER RS/ CEPA

*Å epoca da vïr Reunião conjuntè estes resultados devenão
ser' Ì'eåvaliados prevenCo a safra 7glB0.

ensaio o Sj-stema com melhon desempenho
ser postericrmente inrplantado en 1avou

I

Ir. Avaliação <1e sistemas de produção em Ensaios.

ob et ivos

Identificar a nível de
técnicol econôi¡iico parê
ras extensiv.-ls.
Identificar as cefasagens existentes entre as produtividades
constatades iì- nÍ'¿el ce ensaio e a nível de ravouna cornercial.
Ïdentlficar os nelhores sistemas al-tennativos relativamente
aos jã elabo..aCos.

?. Metodolc te

Fatonial com todas es combinaçöes possÍveis, parceras Lz x
15m" ¡

serão identificadas u variáveis: cultivanes dos tnês grupos de
maturação, êpoca de plantio, adubação (z nÍveis), controle de
pragas,

3, Entidades envolvidas

CNPSojå con participação da ACARpA.

III. AvaIiação
campos de

Eccnômica dos sistemas de
demonstração.

Produção aplicados em

1. Obietivos

Levantar: o ecüiportamento econôrnico da tecnologia prevista enß

S.P. a nivel de lavoura comer"cial.
0bservar o comportaaento das prãticas necomendadas a níver de
lavour,a.



fiþss.'.,"' "- = a€c4Ðt iridade e

pi ûuU. aJr-.tj3.

adoção da tecnologia Þor parte dos

2 . jie r.odo -10 ¡i õ.

serão ut il-izaoos os cain.pos cie demonsiraçã.o ppevis-:os
grånð "Aao da lecnologia" da EIIBRATER, em n,i¡rero de
por cada E¡,IAT;R {RS, SC e p3),

ser'á utilizada corno testenunha una área sinilar: do
produtoÍ-.

3 , .Ent Ídades envolv idas

ACARPA/ACARESCi E¡{qTER.RS/ ci{?S o jâ

ÞÊ-c P::
5 (cinco)

pnoprr.c

ELABORAçÂO DEc vËRIFICAçÃo E A.PRI14ûR.Ârì'1iNTO DA YËTCDCLOGIA DE

cijsT0s DË PRODUÇÃû Ei.1 LAVOURAS DE SoJA

nizados,

s erv ir
ce iro s

a].nc,â:

aux i I iar
apcio as

0bj etl-v,.is * Estabel ecer"

elaboração de cusics de
perrnita post er j.orment e

e ::ecomendår uma iinha metodoiógica de
produção adequaCa äs necessidades, eüê

chegar-se å parâinetros de cir.õtios padrg

na ¡'eal-ização de cã1culos
ativrdades de pesquisa;

econômicos/ f in¿n

io s S i-ste

eÉ

EJ

Àa

de

- ser. comaio corrio refer:ãncia na avaliação econômic-
mas de Frcducão r

- oferecer um roteiro parã erabo:-.ação de custos de p::cclução
dif erentes níveis, que f aciiíte:¡r csirìrc?,riäcces ::e1i.o:ìõ, j. s;

* aperfeiÇoar c nivel de conheci¡-nentos dos partic-ipentes no
suntÕ.

Pnoced iment<¡s i ì'letodoìogia )

- Coieta e seleção de bj^bl-iografia existente.
- Reunião preliminar dos i'epresentantes das Entidades para aprg

sentação e discussãc da inetodoiogia que vem sendo utilizada.
- Obtençãc de un rnodelo prévio a ser testado.
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l"ie:ib::ol ia Co¡::seãc da Economia
o:¿ãcs ia i.::,iio Sul envclvidas
-¡l1ccs cest¡- ;)¿tilr'r2.3,

fo:r:rgg - Fo: contå
gð.stos :::în.i:ros.

Produção e das Entidades
uma for.mg ou de outra com

da

de
ou

es

da entidade de cada participantee serao

suBirRoiEïû ECONoI'.ÍIA" AGRICoLA - CNpSoja

Or¡,ao executor" CllPSc j a

l-:L"1 I Ccnstrução de urn modelo
e:<piicacão da ofer.ta de
cufiiv> RS, PR, SC e Sp.

de programação
soja na região

matemática parla

tnadicional de

ç5i e:t ivo Gelal-
el-;.bc.:açãc d¿

Gerar informações que
poI ít ica governamental

sinvam de subsÍOio para
no setor soja.

0b j et :-vo:; c s D.ìc Íf iccs

1. ûbte:r e.:i p*.dz'ã.o ou nÍve1 ótimo de produção de soja na
'c::a'¡iici<:'n¡ì çior estado produtor , e

2. es'iina:: r i:rpacto de variações de polÍtica agricoia,
'.-ici?sür, .lnfi:aestruturê e tecnologia na produção de

Fcl-Ít icar-, a sere;n anal isadas :

Subsíciios no uso Ce fertilizantes, restrições na
i'¡: f ¡:r-[ ii i¿ant e .

lrsro:rr"bilidade e custo d.o Crédito RuraI.
.lr:çs nin;:¡r,:.
Snce nt ivc-.s f iscais.
Quotas c tarifas.

regj-ao

preços,
soja.

r-mportaçao

Di-s,+ns-rÕnðíîento co estudo ( variãvies

Unidadec
unida<1es

Produção:
Consumo:

do nodelo)

SP.1 âc

de
RS, SC, PR,



a)

b)

3.

4.

exportaçao;

eentnos de

Período da

At iv ÍCades
tos.

portÐ do Rio Gr.ande, Paranågua e Santos¡

processamento: São Paulo, RS e PR.

anãlise: tg7'7 /78 projeções palra lgS5/96.

de produção: en cada estado, 5 pnincipais

97

prodg

l{etodo logia

o estudo utiliza um procedimento de programação maternãtica e
programação paramêtrica ou anâlise de sensibilidade.

A adoção de tar nátodo ao invês de un m6toco estarïstico ê
j ustif icacio pe la:
- caracterÍs'tj-ca dinå¡nica de orodução da soja no Br:asil;

pcssibiridacie de aval-iação do impacto da mucança de eertos pe
rânetros na soiução;

- necessidade de se fazer projeções a rnédio pnazo;
- eeracterística de curtura comepcÍar da soja onde a hipõtese

de maximização de lucros pelo agricultor Ë realista.

O modelo

uma função de retorno (lucro) Iíquido sujeito aMaximiza::
restrições:

Obser âe

r'ecursos
tecnologia
política agríco1a

Mcdelo Teõrico já
Uma matriz inicial

estå praticamente
simplificada ja

desenvolv ido.
foi programad¿ e computa*

da,
No momento está sendo desenvolvida uma verõo rnais complexada

niatriz.

As ir¡stitu:-ções papticipantes na subcomissão de Economia da
Produção, manifestaram interesse em participar do projeto, pri!
cipalmente em ternos de facititar a coleta dos dados necessári
GS e criticar sistematicamente o modelo proposto.
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J. CÛI,iiSSÄO DE ESTATÏ*qTiC¡\ EXPEF.iMINTAL

Partic ipantes

Renato Cësar D j.t tr j.ch - CNPSo ja - LonCrina,
Sadi Sergi.o Gr'in¡n - EMPASC - SC

Vaiciuinc Stef¿nel * Un-iv, Fed, Santa Maria RS

Esta comi.ssao, visando cci¿bc¡'ar no sentido de eumentar a Prg
cisão dos trabaihos referentes à pesquisa com soja, com c auxíLio
da metodoì-cgia fsrnecida pela estatistica experimental, sugere:

t. Contrataçàc de maior nümer'e de técnicos que trabalhen ccm esta

tística experlmental ..

2. Nas variäveis que apresentaf'em grande var.iabilidade, como por
exenplc, contagem de nematóides, contagem de plantasr PeSo se

co e porcentagem de ccntrcle de invasoras, contagem de insetos.
nos diversos estágic.s, contagem de gråcs com <ieterminad¿ carag

ter'ística, etc,. seja testado se seus respectivcs erros de Ceg

vios åpresent.:m Cistribuiçãc ncrrnal e hcmogeneidade de variån-
cia" Para o iç caso sugere-se o teste KSL (Kclinogorov-Smirnov
*Litliefors) e para o 29 caso' o teste de Bum-Foster..

3. No caso de uma var'iävel em estuCc nåo apresentar distribuiçâo
nor:mai e homogeneidade de variåncia dos erros, estudar a trans
for.maçã,c adequacla que conduza å estas duas exigências da análi
se de variåncia,.

+".Quando o teste F for menor que l- (um), significa que a varia
çåo casual foi mais acentuada que aquela devida aos tratåmen-
tos.. Neste caso deve-se procurår quais são as causas' colrp por

exernplos ì.1$ ou mais ti'atamentos com vaniaçåO alta, podendo-se

atð adotar outro delineamento,

5, Para compärar. rnódjas de tratarnento duas a duas, deve-se apii-
car um teste precìson isto ê, aquele que apresenla desenvolvi-
mento maternåtj.cc; correto e fornece a maj.or probabiMade <ìe de

cisi¡es ccrretas - Assim sendO, Sugere-Se o teste de Dunca'' Ce

PR
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¿.mPlitude n'rúttipla. No caso em que é necessánio naiot- rigor na

deci-säo a tomar, deve-se aplicar este teste com nívet de proba
bilidade de erro igual a 0r0lr ou seja, a I?"

6, o teste de Duncan deverå ser aprrcado apös um teste F preÌÍmi
nar significativoc

Planejamento

Esta Comissäo resolveu dar eontinuidade a 4 expenimentos de téq
nica experimental com soja"

oÞjet].vos - Forneeen subsídios para aumentar a pnecisão dos trabg
thos de pesquisa aplieada, redução de custo e tr'aba-
lho.

Execuçäo - CNPSoja - Londrina, PR

Ex rlmentos

ExP" 00I" Tamanho de Pareela Experimental para llininizar a Vaniån
cia em Experimentos com Soja.

Compreende 56 tipos de parcelas que diferem ou pelo tg
manho ou pela formao

ExP A02" Efeito de Bo¡rdadura Latenal em Expenimentos envolvendo
niveis de Fertilidade"
Variedade leste: Pananå = p

compreende 20 situaçöes formadas pela segui.nte dÍsposi-
çao:

PO

Pl 00

P200

P4C0

Pt+ 00

PO

PICI0
p200

Ptiû0

Pl0 0

P2 00

P200

Pq 00

PO

PO

Níveis de P,OU:0r 100,200, r+00



ExP.

Exp. oo¡¡ Eferto de bordadura Iateral
2 espaçamentos e variededes_

em experimentos envolvendo

Variedades: par.anå (p), Vrçoja (vi
Espaçamentos: 40cm e 60cm entre linhas.
comp.eende zû situaçòes form¿das pera seguinte
çåc;

P40 p¡{0 p60

P60 p60 Vrr0

Vr+O Vr+ 0 r/6t

v60 v60 P6û

V+0 pqO V60

Delineamento para os experrrnentcs 002, 003 e 00a; Bl.ocos
zados con pðrceras divÍdidas e 3 repetr.çôes -

Em parceìas: 2û situaçoes
Em subparcelas: S segmentos

dispcs r

casuali

i,ûü

û03. Efeito de bordadur¿ latera] em expei'imentos envorvendo
4 v¿riedades de difer.eììËes ciclos e portes.
var':.edades. p¿ranå (p), Bossier (B), vrçoja (T), uv-l (u)

compreende zt situaçòes formadas pela seguinte drsposi-
çåo '

PPV
BBV
VVU
UUP
PBU
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V - N[ûTþTËHTÛ TNTiR¡\¡O

t{a sessão de Âssemb'lõta freral fa i aprovarlo, para a lt I I Reu*

niã0, o s€guinte regìmento:

CÂ.PITULO i

, rÂ OEFrliTçÃ0 [ 0t5 0ßJETITCIS

1ç - A Reunião de Fesqu'isa de Soja da Regìão 5u1 congrega anua'lmenle, duArt"

rante a 2a. quînrena d* ju1h0, as instítuições cìe pesquísa Agronômi

ca, Àssistãncia Tãcnica e Economia da produção dos Estados do Êia

Grande do Sul, Santa Cata¡"tna e do paranä,

Art e9 - 0 objeÈivc aeraì da reunião ã avalìa: resultados e pìanejar ô pes-

quìsa corn soia para a Regiãon integrando os prograrnås oas ìnstitui-

ções de pesquisa, consideradas as pecuìiaridades inerentes ås dife-
rentes ãreas <ie cada Estado"

Art. 3Ç - üE objetivos especîficos da reuniãc são:

a. amp'liar e aplrfeiçoar o plano íntegrado ir¡terinstítucionaì e in-

. terdiscipTinar de pesquÌsa com a curtura da so.iar

b. pronËlver a partÍcipação efetiva d¿s instituições de assisrãncia

têcnic¿ e ds econo¡nia da produção, na elabor^ação do plano inte-
grado de pesquÍsa de soja para a Região Su.l.
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CAPÏTULÛ Ii

DÛ FUNûTOI{AI,ITNTO

Ari'" 49 - A Reunião de Ëesquisa de Soja da Região Sul, funcionarã sob o Sis-

tena de Comissões Têcnicas.

Parãgrafo lg - As tomissões Têcnicas serão as seguintes:

a- Genêtica e llelhoramento, compreendendo as ãreas de criação, avã

liação e caracterização de linhagens e curtivares;

b. Nutrição Vegetal e Uso do Solo, coilpreendendo as ãreas de ferti
lidade, fisica, manejo e conservação de solo;

c. Fitopatoiogia;

d" Êntos¡oìogia;

e. Contr,oie de Ervas Daninhas;

f. Ecologia, Fisioìogia e prãticas Culturais;

,g. SementÊs, compreendendo produção e tecnolog.ia;

h. Tecnoïogia A'linrentar¡

i " Economia da produção;

j. Estatistica txperimeniai.

Parãgrafo 2Ç - Para cada Comissão Tãcnica, serão eleitos anualmn-

te um Coordenador e um Relatcr, escolhidos dentre os mnÐros cre_

denciados. A escoiha do Coordenador e Relator serã feita pelos mem

b'r'os da comissão sab a presidância do coordenadcr da reunião ante

rior.
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Parãgrafo 39 - Ùã ¡s*ndat*s ds Co*rderrador e Relator se estenderãc

atÊ o inicio da reuniãr''sÊ!uÍntÊ.

Parãgrafo 4S - ecfiîsäÐ eê tc¡*,pds$adcr:

a. dirlgir os trabeÏlrcs da t*¡:¡isrão ?ãe*ica¡

b. nonear r¡m Rel*tor s¡.¡bstit¡¡ts n*r {n}edtilântr:s do iltular.

Farãgrrfo 59 - ts*Feîc c* Êela?*r:

a. elabcrar a ata dac ?reiralhes de sua t+:nissãc, atã o dla anterlor
ao tënmlno da rc*¡iE*, a epr-rse* ã-Ta *a sessão ptenãy{ai

b. subrtitu'r"r o eecrú*nador sm s*L¡s {m¡edtn:ent*s¡ a nests caso con.

vidar um dos rær^bres ee$: flel*Èor Su$sfftr¡to.

fÃîftlJts [Ir

íìr'lî qrcËfTrÊ
!/i-t:ì j9-rLt

år't" 50 - Ã ¡eunião serË dessr¡'".clvídü em quntra tipcs ** sessões: Ssssão de

Aþerturao Sesaões ?6sñrses" $essãs, *e Assenblêia Genal e Sessão de

Encerraaæ*to,

Parãgrafo ls - A sessãB de Ab*rtura serä soìe*e e constarä da aber
,.-

ùura dss tr¿balhas prep¡ifär,¡*nte d*ta e da una palestra de tntererçE

ger¿1, S¡rferlda pnr f;ssseñ c*::vid*da.

Pcrãgrafo eç - As ËsssñEs ?6c*fcas ecrfipFeeryde¡n trãs Sessões plenä-
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rias e d¡¡as de comissões Têcnicas, que se desenvolverão, na seguin

te ordem:

- íten I - sessão pìenãria de Apresentação de Resuttados;

- item 2 - sessões das comissões Têcnicas para definição das neces

sidades de pesquisa;

- item 3 - sessãs pìenãria parê aprimorar e compatibiìizar as ne-

cessid¡des de pesquisa definidas na sessão anterior;
- item 4 - sessões das comíssões Tãcnicas påra detarhamento do pra

nejamento da pesquisð, a nîve'r de experimento;

' 'item 5 - sessão Flenãria para apresentação, discussão e ôproys-

ção do pTanejamento das tomissões Tëcnicas.

Parägrafo 3ç - A sessão de Asserùiêia Gerar terã a finalidade de

definÍr a instituição patrocinadora para a reunião seguinte, dìscu
tÍr e vot¿r sugestões de arteração deste Regim,ento Interno.
Par'ãgrafo 49 - A sessão de Encerramentc, a cilrgo da instituiçã.o pa

tl"ocinadon, terã o carãter que esta ïhe quiser dar.

CAPITULO IY

oÂs ÀTIVï DADES TTCNICAs

6ç - A esresentacão dos ¡"esultados de pesquisa de c¿da instituiçõo, sG-

rã teitä por um Relator en cada uma dag seguintes ãreas de pesqui_
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ü. GenÉtlcð e i{elhûrðmento GeraT

b. Pesquisa llartetal

c. Fertitidade r Nirtriçlc ìiegetal

d. tonservação de Solo

e, lilicrcbioìogia

f. Fitcpatologia

g. EntomoTogia

h, Csntrole de Plantas Daninhas

i. Ecologia e Prãticas Culturars

j" Ëisio'logia Yegetal

k. Produçäo e Tecnoiogia de Sementer

ï. Tecnologia de Aliñentos

m. Ëconoroïa da Produçäo

n. fstatistica Experinental

Parägrafo iÇ ^ ûs result¡dos serão aprerentados ern forma de resi.¡flo

saltentanda conclusöes que sejafl¡ importantes ao planejamento.

Parãgrafo 2q - CI tempo destinadc ¿ cada Relatar serã definido pela

comissãa Organtzadc¡"¡ levando em constderação o volume de trabalhç,

executados por cada instttuição na reuniãc do ano ãnterior.

Parãgrafo 3Ç * 0s resu'lt¿dcs da avaliaçío econõDica dos sistsr.¡as

de Frodução dos campos de Dernonstração ou das unidades Demons?rati

vas, serío apres*ntados peias ütATERs {Rs, sc e pr}, ðtravEs dos
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i€u5 ger"snter esteduais is soja, e por autras entjdades de åssts

têncÍe tEcnica errvolvidas, individualmente atr¡vês de um Rel¡tor"

Arù" 79 * Nas Sessões das Comissões Täcnicas para definicâ'o das necessidades

de pesquisao cada Ccmissäo d.?verã;

a. estabe'!ecer as nscessidades de pesquisa ccm base na avaliação

dor resultados jã aicençados e na caracterização dos problemas

existenteÈ, parð G que cr¡ntribuinä a participação dos tÊcniccs

vinc¡¡iados âs instituições de assistEncia têcnica e de econunia

da pr.odução;

b. relacionar às rnedidas consideradas ìndirpensäveis ã melhor inte

graçäo, execução e coo¡"dsrraçàg das atÍvidades de pesqursa.

Àrt. S9 * Na Sessão Flenãria p¿rô aprimorar e compatibilizar as nesessidades

de pesqutsa, r Relator de cada comissãc Tõcnica äpresentarã ês

cor¡clusões alcançadas em sua cornÍssa+ qrranto äs alîneas ô e g üo

Artigo anterior"

Art' 99 - Nas Sessöes das lcinissôes Tãcnices para Cetalh¡:nento do planejamen

to da pesquisa, deverã sar analis*da, a niveÏ,le experimento, a ¡;¡e

todologia proposta e$ cade. eubprojeto" l{estas neunÍões õ irnporteg

te a participaçäo de, pelo nçilûs, un täcnico e¡r estatística experi

enta'i, un em anãlise eccnôrnica, ün eín economia da' produção e um

em assistência tëcnica.
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Arü 109 * Na Sessåc prenãria pat^ã aFresentaçäo, disc¡*s:åo e ùprCIvaçåo do pTä

nejar*ento, o Reì¿tcr de cad¿ comissão Têcnica descreverå û pìane-

jamento elabst^odc, dehlhar¡do a pesquÍsa a ser realiaada, relacio
nando as instituições envo'!vidas e locais de sua execução, apontan

do as pesqutgdã ilds quais Õ pfôgrama e- cohdr¡zido de fsnna Íntegra
da,

CAPÏTIJLO Y

ÐûS PARTICTPAT{TES

Art" iIç - Participarão eia Reuniãs de pesquisa de soja da Regiâo sur

s

¡

It

i¡s 5e-

0

e

gurntes instrtuições:

ð. DÊ Pesquisa:

l.' ÊI'îBRAPA * centro ltacional de pesqursa de soja, tquipe da $ç

de e a ìctada no CNpîriEo;

2. EÍ-,ï8RAPA - UEPAE de petatasl

3" tentro de ciências Rurais da universrdade Federai de santa

Maria {UFSt'i};

4. Federação cas cooperatrvas B¡'asileiras de Trigo e seja (FEtû

TRrrû);

5. Facr¡ldade de Agranamia e InstlÈuto de Estudos e pesquisas E*

conômÍcas {lÊpt}, o'a univ*rsidðde Federal do Rio Grancle do

o
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6. Faculdade de Agroncmia" Instituto de BroloEia, Instituto de

l'îatemåt¡c¡ e Fîsrca e Instituto de Quînica e GeociEncras da

Universidade Fedei"al de pelotas iUFpet );
7' Faculdade de Agronomia da un.Íversidade de passo Fundo;

8" $ecretar"i¿ da Agrrcultura do Rrs ürande do su'l - lnstìtuto
de Pesquisas Agr.onônicas, Inst.ituto de pesquisas de Recursos

Naturais Renovãveis e unid¿de de Economia Agrícora;

9,, Empresa de Pesquisa Agr-opecuãria de santa catarina (El{pÂsc};

10. Fundação Universidade Estadua'l de Londrin¡;

ì l. Unive¡.sidade tederal do paranä;

l?- 0rganìzaçlc das cooperativas do Estado da paranä (0cEpAR);

13. 'Instituto de Biotogia e pesquisas Tecnolõgrcas (IBPT) da se*

cretaria da Indústrra e comêrcio do Estado do paranã

b. De Apoîor

1.. Assoc'iaçåo dos produtcres de sementer do Riq Grande do suì

APA5SUL;

2. Àsssciaçã'o sul ina de crêclto e Âssistância Rural - ASCAR; ,

3,. comissåo [staduat de sementes e l*ludas do-Rro Grande do sut

( cEst-l/Rs l;
4" Dupe;-visão de produção uegetal da secret¿rra da Agricultura

do Rio ûrande do 5uì;

5, Instituro priuado de Fcmentc ã cuttura de soja (lNSTlsûJAii
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6 þluseu tje Histôria f{atura'l, d¡ Fundaçaa Zocbctãnica ds Rio
ürande do Sul;

7. Secretar"la de pTanejamento dc Eic ürande do su.r;

B. superintendãncia do üesenvoìvinento do txtre¡na sur (suD[suLi;
9" seção de 0efesa sanitãria vegetal da DFA do Ria Grandedosut;

10" Associaçäo de crÉdrto e Assistência Rural rje S¡nta tatarina *

{ AC,{Rtsr };
lì', ton¡issà-o EstaduaÏ de sernentes e lludas de santa catar.ina

{ ctsr't/sr };
12. Ðr*¡'isão de Fom*nto,Agrîco'la da secretarra da Ag*cultura cie

Santa Catarinat
'l3" seção de 0efesa s¡nitiria yeEetat da 0F,À de Santa catarin¡;
14. Assocìaçaq dos Fl.odutores de sementes de santa catarina {ApRû

stsc);
.!5. 

Federaçåb das cooperativas Agropecuãr.ias de santa catarina
(rEcoAËf;ûi;

T6 Associação de crËcito e AssistËncia Rurat,do paranã ¡ncnnrn¡;
17.. tompanhia Âgropacuãrla de Fomento Eccnômtco do Estado do para

lrð {CAFE};

'18' tonîssåo Estadual de sementes e t*ludas do Far¡nã (crslf/pR),
.l9., 

Divrså'c de Foil¡entù Àgrîcola da secr.eta¡.ia da Ágricultura
ParanË;

?û" Seção de Oefesa s¿nitãria vegetar d¡ DFA do paranä;
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s Cc¡nerci¡n ies it* Stnent*; r llsg¡ I

?2' instituto paranaefìse de 0esenvo¡rvinento Ëconômrco e 50cia! da
Secretar'ia ds Flanejamentr do Ëstado du par.anã (fp*R'fsi;

?3" ÐepartäÍlento de l.lêtcdos Quantitativûs * (ÐMQ/EÍ,,|BRAPA);

?4. ilepartarnento Têcnico Cientîfico - (ûî[/Ë]lBRÄpAi;
25" Serviço de produção de Sernentes Bísicas - (SpSg/ËilBRAp,1];
?6" Sanco do Brasi i $.Jl.;
27" Fsndação ÌnstiÈuto Agronõmico do paranã, * lApAß;
ã8' centro de ciôncias Rurais da untversidade Federar de santa r.ra

ria * ttAR;

?9" Ë'¡rr¡Êp"

CAPTTULÛ T'T

Paranãdo ÄPASËMt e

s

);

m

PRËSCT¡TAT{T gs f ytiA

Art'' l?9 - tada irrstitt¡içãû de pesquisn ìndicarâ cs representantes pare cada
tornissãc fãcni,ra, Frevistô no parãgrafc ïÇ do ,{rt. 4g, desde que
reali¿em trabalhos nas Iinhas de pesqui$è qus crr¡cteri¿am cada [o
missã0,

årt' i30 * c¡da instÍtuição de pesquisa credencrarã um represeiltônte Ê vìr su-

Ð0 cftt tA.r,lËli¡T0D[t'¡t Ð[ RË
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Fìeñteo dentye os {ndlcados p¡rô ôs fomiss*Es îãcnicas. [sses re*
p:"rsentantec c!"eder¡cr¡rfcs terå.o drreito .t yo¿ e yoto, alõm das.Ses
ções ci¡ Comissã'c Tõcnica ð que pertencem, nðs Sessöes pïenãri¿s
constantes dos itens 3 a 5 do parãgrafc zg dc Ârt" 5Ç e na sessão
de Assembìãia GeraÏ.

Art"'14ç - larÍa i¡rstrturção da ¿ssistFnci¡ tãcnic¡ Iigada ao sistemð Ë''BRÀTER

{ËftATERs)' poderå crecenciar" um representante e un supïente para
cada uma das eomissôes Tâcnicâs, conrùante no parägr¡fo lÇ do A¡"t.,
4Q' os quais Þråb direit'c a r¡o¿ e uoto nas $essijes das con¡issäes
Tðcnicas' Far'a as Sessoes Pïenãrias, cûnstantes de¡s îtens 3 e 5 dc
parägrafo 2g do Art. SÇ e na Sessão de ^AssenbîEia Gera|, essas ins
tituÍções credencÍar5o um titi¡rar € ur supïente ccm drreÍto , ;;

I
5

$t

e i,l.'OtÕ,

Art' Ì5ç * Todas as Instituições de ,Qporo paderäo crcdencìar um repr*sefitânte
t'ituiðr e um suplente com dlreito a voto na Sessão de Assembìdia
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G*ra'tr"

Paragrafa tnico; As lnstiturções de Àpoio, gt¡Ê produzen semente bãsrcar Focle;
räo crede*ciar unÌ r^eFresentånte titular e um sup'lente que terã* dj
rerto a r¿oto na comissa'o de sementes e nas Sessöes pìenårias

Âr"t" i6? - (l regirne de r¡otaçåo, para todas as sessöes que envoryerein votaçã0,



sÊrä o de rnaicria sirnples (cinquenta por cento n¡is um dos presen-

tes com direitc a uoto), sarvaguardadà a possibilidade de, no caso
i

de ëmpüter o voto de miner-va serã usado pelo coordenador da co¡n,is-

sãc TËcnica r¡as Sessões de Comissões e pelo Presidente de l,lesa nas

Sessões Plenãrias e de Assemblãir Geral.

Art' l7Q * Ifas sessões Plenãrias' as guestões inerentes ¡ duas ou mais cuniu-

sões Tõcnicas" seräo decidîdas por votação dos credenciados nas res
pectivas camÍssões envolvidas "

CAPÍTULÛ VTT

üA5 DtS POSIçOES 6ERÀI5

Àrt' 189 * 0s trabalhas de organìzaçäo ticarão a cargo da instituição patroci

nadora, escolhida no ano enterior, obedecendo um sistem¡ de rodí-
¿io interinsti tucion¡?

Ârt" Ï99 - å escolha do Presidente de þlesa pôra ô3 $essties plenãrias e de As-

sembtêir Geral, ficarã a cargo da cornissão 0nganizadora"

årt" 2ÛÇ * 0 ftetator do trabalho a'ser apresentads na Sessão plenãria da aprg

sentaçãa de resuTt¡dos, derrerä entregar na Secretaria da Reunião,
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rlo rr)rnento dË i¡ìscriçäa, tantas cõ2ies do mesæo que.nias forem pre

viamente solic{tadar pela Comissãa ûrgnnizedora} i}ara serem dil
tribuidas acs parti cipantes.

Årt. nA - 0s casos cmissos no presente regiuenìo, serå'o resolvioos em Assery

b I o 1 ¡ Gera I

c$o

r - c0¡rsIüEilÂç0Ës FIt!.s.Is

I
I

Por unsnirnidade do plenãrio da åssembìãie 6eral realizada no

dìa 04,08.79 fti aprovado votc de ìouvor ã Enlrega tatarinense

de Pesquisa Agrcpecuãria S.Â" - ËFfPASC, pela brihante organìz¡-

ção e perfeito desenvolvimento da Reunião..

TambËm por unariimiCadc fci ¿ce.ita il inCÍcação do Instituto

de Pesqu i sas Agronõ;nì cas - IPAGR$, da Sacreteri e d,l AgrÍ cul tura

do Rio .Grande da Sul, ccmo a inst,ituiçãc que sediarã e trl¡ Rer¡-

nião de Pesquisa dc Saja C.a Regiäo Sul em i:*rto filegre, ûo ano

de 1979 en data a ser decidida e ç¡ivulgada oportunnnente por û-

quela insti tuiçãoe
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