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FOLI~'DE REPRODUÇÃO DE RESUMO
ADOçÃO DE TECNOLOGIAS NA LAVOURA DE TRIGO DA REGIÃO DA
DEPRESSÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL - SIBIT 1985 A 1992
J.C. Ignaczakl,
Bacaltchukl

A. Ferreira Filhol,

J.M.C. Fernandesl

e B.

O Sistema Básico de Informação para o Trigo (SIBIT)
consiste na coleta e no processamento de dados relativos à
adoção de tecnologias pelo triticultor e ao
perfil deste.
As informações são obtidas por Agências do Banco do Brasil
S/A, com a colaboração de cooperativas e de escritórios de
planejamento e de extensão rural. O processamento
das
informações é feito na EMBRAPA-CNPT. Serviu de base para a
avaliação da região da Depressão Central a agência de São
Sepé, no período de 1986 a 1992. A área de lavoura levantada
variou do máximo de 4.823 ha, em 1986, até o mínimo de 604
ha, em 1992. A cultivar mais semeada, em 1986, foi
CNT 8.
De 1987 a 1989, a preferência do triticultor concentrou-se
na cultivar CEP 14 e, de 1990 a 1992, na BR 23. Na maioria
dos anos, a cultivar preferida ocupou mais de 50 % da área
com trigo. O uso da diversificação de cultivares oscilou
bastante no decorrer do período, variando de índices de
adoção em 60 % das lavouras, em 1986, para 82 %, em 1987, de
51 % a 71 %, de 1988 a 1990, e caindo para 43 %, em 1992. O
percentual de lavouras adubadas com, no mínimo, 210 kg/ha de
adubo foi relativamente alto, de 1986 a 1988 e em 1990,
oscilando entre 73 % e 96 %. Em 1989, 60 % das lavouras
receberam essa intensidade de adubação de base e, em 1992,
apenas 20 %. A prática de não plantar trigo sobre.trigo, de
1986 a 1990, teve a sua adoção em níveis que variaram
de
64 % a 86 % das lavouras. Em 1992, os dados mostraram 89 %
das lavouras de trigo sem rotação de culturas de inverno, o
que discorda, em muito, do restante do período. A intenção
de uso de fungicidas, quando necessário, atingiu o mínimo de
77 % das lavouras, em 1989, e o máximo de 98 %, em 1992. A
adoção das tecnologias e das práticas avaliadas, embora
tenha sido boa no período estudado, baixou no último ano,
com exceção do uso de fungicidas.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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ADOçÃO DE TECNOLOGIAS NA LAVOURA DE TRIGO DA
MISSÕES DO RIO GRANDE DO SUL - SIBIT 1984 A 1993
J.C. Ignaczak1, A.
Bacaltchuk1

Ferreira Filho1,

J.M.C. Fernandes1

e B.

O Sistema Básico de Informação para o Trigo (SIBIT)
consiste na coleta e no processamento de dados relativos à
adoção de tecnologias pelo triticultor e ao perfil deste. As
informações são obtidas por Agências do Banco do Brasil S/A,
com a colaboração de cooperativas e de escritórios de
planejamento e de extensão rural. O processamento é feito na
EMBRAPA-CNPT. Na região das Missões do RS, de 1984 a 1993,
foram processados os dados das agências de Santa Rosa, de
Três de Maio, de Giruá, de Santo Ãngelo e de Ijuí,
abrangendo o mínimo de 2.531 ha, em 1991, e' o máximo de
65.999 ha, em 1986. A cultivar Maringá foi a preferida
absoluta na região, em 1984, e, em 1985, dividiu essa
preferência com CNT 8. Em 1987 e em 1988, as cultivares
preferidas foram: CEP 14, Minuano 82, CEP 11, BR 14 e CNT 8.
O ano de 1989 foi o da cultivar CEP 14. De 1990 a 1993, BR
23 dominou a preferência dos triticultores. Em Ijuí, em
Santo Ãngelo e em Giruá, embora o nível de adoção da
diversificação de cultivares, por parte dos triticultores,
tenha variado com os anos, no período, houve crescimento
forte no uso dessa prática, atingindo
em torno de 84 %
a
89 % dos triticultores. Em Santa Rosa, o nível de adoção
dessa prática variou de 17 % a 46 % dos triticultores, e em
Três de Maio, de 21 % a 69 %. O uso de adubo, na quantidade
de 210 kg/ha, ou máis, em Santa Rosa, em 1984, atingia
apenas
1 % das lavouras, cresceu para 54 %, em 1988, e
desceu para 11 %, em 1991. Na área de abrangência das demais
agências, houve incremento no uso da adubação, passando de
níveis de adoção que variavam de 14 % a 41 % das lavouras,
em 1984, para 87 % a 96 %, em 1993. A adoção da rotação de
culturas de inverno cresceu expressivamente na região,
passando de 19 % a 29 % das lavouras, em 1984, em Santa Rosa
e em Giruá, para 87 % a 100 %, respectivamente. Em Santo
Ângelo e em Ijuí, a adoção dessa prática evoluiu do patamar
de 70 % para 97 % a 98 % das lavouras; em Três de Maio,
em
boa parte dos anos, a adoção foi baixa, em torno de 20 % a
30 % das lavouras, melhorou em alguns anos, chegando, em
1993, ao índice de 68 %. A intenção do uso de fungicidas,
que variava de 4 % a 35 % das lavouras, em 1984, passou para
77 % a 99 %, no final do período. De maneira geral, pode-se
afirmar que na Região das Missões houve significativo
incremento
na
adoção
das
tecnologias
e das
práticas
avaliadas.
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AVALIAÇÃO DA ADOçÃO DE TECNOLOGIAS NA LAVOURA DE TRIGO DA
REGIÃO DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL - SIBIT 1985
A 1993

J.C. Ignaczak1, A. Ferreira Filho1, J.M.C. Fernandes1 e B.
Bacaltchuk1
O Sistema Básico de Informação para o Trigo (SIBIT)
consiste no trabalho de coleta e de processamento de dados
relativos à adoção de tecnologias pelo triticultor e ao
perfil deste. As informações são obtidas via Agências do
Banco do Brasil S/A, com a colaboração de cooperativas e de
escrit6rios
de
planej amento
e
de
extensão
rural.
O
processamento das informações é feito na EMBRAPA-CNPT. Na
região da Fronteira Oeste do RS, no periodo de 1985 a 1993,
o projeto coletou dados nas agências de São L~iz Gonzaga e
de São Borja, sendo nesta até 1990. A área máxima abrangida
pelo levantamento foi de 31.548 ha, em 1985, e a mínima, de
743 ha, em 1991. Em 1992, não houve coleta de dados na
região. A cultivar preferida, na área em estudo, em 1985 e
em 1986, foi, essencialmente, Maringá. De 1987 a 1989, a
preferência dos agricultores variou entre as cultivares
Minuano 82, CEP 11, BR 14 e RS 1. De 1990 a 1993, o domínio
da área foi da cultivar BR 23. Destaca-se o fato de que a
cultivar mais semeada ocupou, no máximo, 46 % da área com
trigo. Na área de abrangência da agência de São Borja, o uso
da diversificação de cultivares variou, no geral, de 52 % a
60 % dos triticultores, enquanto que, em São Luiz Gonzaga, a
adoção dessa prática, que inicialmente atingia 40 % dos
produtores, evoluiu para 89 %, no final do período. Em 1985,
o percentual de lavouras adubadas com, no mínimo, 210 kg/ha
de adubo variava de 11 % a 18 %; esse percentual, em São
Borja, de 1986 a 1988, cresceu e manteve-se
ao redor
de
70 %, baixando para 51 %, em 1990. Em São Luiz Gonzaga, o
índice de adoção desse nível de adubação, de 1986 a 1993,
subiu para 100 % das lavouras, na maioria dos anos, descendo
para 92 %, no final do período. A prática de não plantar
trigo sobre trigo, que abrangia 26 % a 33 % das lavouras, em
1985, passou a ser adotada em 96 % a 100 % das lavouras. A
intenção do uso de fungicidas na lavoura, caso necessário,
cresceu muito de 1985 para 1986, passando da faixa de 18 % a
50 % das lavouras para a de 82 % a 100 %, no período de 1986
a 1989; em 1990, baixou para 69 %, em São Borja, mas
manteve-se ao redor de 100 %, em São Luiz Gonzaga, até 1993.
Pode-se afirmar que, no geral, a adoção das tecnologias e
das práticas avaliadas teve grande incremento na região.
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AVALIAÇÃO
DA ADOÇÃO
DE
REGIÃO DO ALTO URUGUAI
1992
J.C. Ignaczak1,
Bacaltchuk1

A.

TECNOLOGIAS
NA LAVOURA
DE TRIGO DA
DO RIO GRANDE DO SUL - SIBIT 1985 A

Ferreira

Filho1,

J.M.C.

Fernandes1

··e B.

O Sistema
Básico
de Informação
para o Trigo
(SIBIT)
consiste
na coleta e no processamento
de dados relativos
à
adoção de tecnologias
pelo triticu1tor
e ao perfil deste. As
informações
são obtidas por Agências
do Banco do Brasil S/A,
com
a colaboração
de
cooperativas
e de
escritórios
de
planejamento
e
de
extensão
rural.
O processamento
das
informações
é feito
na EMBRAPA-CNPT.
Na
região
do Alto
Uruguai,
foram processados
os dados obtidos
pelas agências
de Getúlio Vargas
(1985 a 1992) e de Erechim
(1986 a 1989).
Em 1986, o levantamento
abrangeu
21.568 ha e, em 1991,773
ha, sendo essas, respectivamente,
as áreas máxima
e mínima
a1cançadas.
Em
Getúlio
Vargas,
de
1985
a
1987,
os
triticultores
preferiram
a cultivar CNT 8. Em 1988 e 1989, a
preferência
passou para BR 14 e, de 1990 a 1992, a cultivar
BR 23 foi a mais
semeada.
Em Erechim,
a cultivar
mais
plantada mudou de ano para ano, destacando-se
Minuano 82, BR
14, CEP 14 e BR 23. Destaca-se
o fato de que, em Getúlio
Vargas,
em alguns anos, a cultivar
mais utilizada
chegou a
ocupar
72 % a 80 % da área cultivada
com trigo, enquanto
que, em Erechim,
esse percentual
andou ao redor de 40 %. Em
Getúlio Vargas, houve aumento na adoção da diversificação
de
cultivares,
passando
de uma prática
adotada
por 20 % dos
triticultores,
em 1985, para 56 %, em 1992; em Erechim,
no
período estudado,
essa prática
foi utilizada
em 76 % a 90 %
das propriedades.
O percentual
de lavouras
de trigo
com
quantidade
de adubo igualou
superior
a 210 kg/ha cresceu
entre os produtores
de ambas as agências. Em Getúlio Vargas,
esse percentual
subiu de 36 %, em 1985, para o patamar de 80
%, em 1986 e em 1988, baixando para 14 %, em 1991,
voltando
aos 57 %, em 1992; em Erechim,
subiu de 42 %, em 1986, para
cerca de 90 %, em 1988 e em 1989. A prática de não plantar
trigo sobre trigo teve
excelente
aceitação
na região, pois
sua adoção
variou
de 88 % das lavouras, em 1985, para 96 %
a 100
%, no
final
do período.
A
intenção
do
uso
de
fungicidas
para o controle
de doenças,
caso necessário,
foi
alta durante todo o período, atingindo a faixa de 93 % a 100
% das lavouras,
com exceção
de 1992, quando ficou em 88%.
Pode-se afirmar que a adoção das tecnologias
e das práticas
avaliadas
evoluiu na região.
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AVALIAÇÃO DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS NA LAVOURA DE TRIGO DA
REGIÃO DO PLANALTO MÉDIO DO RS - SIBIT 1984 A 1993
J.C. Ignaczak1, A. Ferreira Filho1, J.M.C. Fernandes1 e B.
Baca1tchuk1
O Sistema Básico de Informação para o Trigo (SIBIT)
consiste na coleta e no processamento de dados relativos à
adoção de tecno10gias pelo triticultor e ao perfil deste. As
informações são obtidas por Agências do Banco do Brasil S/A,
com a colaboração de cooperativas e de escritórios de
planejamento e de extensão rural. O processamento é feito na
EMBRAPA-CNPT. Na região do Planalto Médio do RS, de 1984 a
1993, foram processados os dados das agências de Passo
Fundo, de Carazinho, de Palmeira das Missões, de Panambi, de
Cruz Alta e de Júlio de Castilhos, abrangendo entre 16 e 17
mil ha, em 1991 e em 1984, até 124.849 ha, em 1987. Os
resultados mostram que, em 2 municipios, houve aumento
sensível do uso da diversificação de cultivares (Cruz Alta e
Palmeira das Missões), passando sua adoção, no início, de 36
% e 9 % dos triticultores, respectivamente, para 91 % e 87
%; em Panambi, houve incremento razoável (de 32 % para 65
%);
em Carazinho,
de 1984 a 1988, houve
incremento
significativo (29 % para 87 %), caindo para a faixa dos 70
%, de 1989 a 1992, e tornando a cair para 43 %, em 1993; em
Passo Fundo e em Júlio de Castilhos, a adoção oscilou entre
baixa e média, variando de 13 % a 50 %. Quanto ao uso de
adubo, ao nível de 210 kg/ha, este iniciou baixo, em Cruz
Alta, em Júlio de Castilhos e em Palmeira das Missões (O a
33 % das lavouras), passando a médio, em Panambi (59 %),
e a relativamente alto, em Carazinho e em Passo Fundo (71 %
e 72 %). Em 1993, essa intensidade de adubação atingiu 96 %
a 100 % das lavouras da região.
A rotação de culturas de
inverno, que já apresentava excelente índice de adoção em
1984 e em 1985 (78 % a 94 % das lavouras), com exceção de
Júlio de Castilhos (57 %), teve incremento uniforme na
região, sendo utilizada, de 1991 a 1993, em 98 % a 100 %
das lavouras de trigo avaliadas. Quanto à intenção de uso de
fungicidas, caso necessário,
de níveis iniciais de adoção
que variavam de 3-12 % até 82 % das lavouras, chegou-se a
1993 com percentuais de adoção variando de 95 % a 100 %.
Conclui-se que houve expressivo
aumento da adoção das
tecnologias avaliadas na região do Planalto Médio do RS.
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CONTRIBUIÇÃO DAS CULTIVARES DE TRIGO DA
PRODUÇÃO DE TRIGO DO PARANÁ - 1987 A 1993

EMBRAPA-CNPT

NA

O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição
das cultivares de trigo, siglas
CNT e BR, do Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), da EMBRAPA, no total
da produção de trigo do Paraná (PR) e
em relação à média
estadual. A metodologia consistiu em: a) calcular, em cada
ano, no Ensaio Norte Brasileiro de Cultivares de Trigo, a
média ponderada do ensaio (kg/ha)
em função do percentual
de reserva de sementes no estado; b) estabelecer o indice
de produtividade
de cada cultivar em relação à média
ponderada; c) aplicar esses indices
sobre a produtividade
média do estado para obter a estimativa da produtividade de
cada cultivar na lavoura; d) multiplicar a produtividade
estimada de cada cultivar pelo respectivo percentual de
reserva de sementes, vezes a área cultivada com trigo no
estado, para obter sua contribuição na produção total e, e)
comparar a produção total das cultivares do CNPT com a que
seria obtida, na mesma área, caso fosse utilizada uma
cultivar que tivesse rendimento igual à produtividade média
do estado. Em termos de percentual da produção total do PR,
as cultivares do CNPT contribuiram, em 1987, com apenas 0,53
% da produção,
aumentando lenta, mas gradativamente, até
1990, quando a participação foi de 3,32 %, e, a partir dai,
subindo acentuadamente, ano a ano,
até atingir 55,64 % da
produção, em 1993. Em toneladas, as cultivares do CNPT
começaram produzindo 17.743 t, em 1987, passaram para 46.337
t, em 1990, subiram para 296,6 mil toneladas, em 1991, e
alcançaram
737 mil toneladas, em 1993. Com relação à média
de produtividade do estado, as cultivares do
CNPT tiveram
média ponderada menor, de 1987 a 1989, e, de 1990 a 1993, a
média foi maior: Salienta-se o fato de que, em 1992 e em
1993, respectivamente, 35,1 % e 50,0 % da produção de trigo
do PR foram devidos às cultivares BR lançadas após 1986.
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CONTRIBUIÇÃO DAS CULTIVARES DE TRIGO DA EMBRAPA-CNPT
PRODUÇÃO DE TRIGO DO RIO GRANDE DO SUL - 1986 A 1993

NA

O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição
das cultivares de trigo, siglas CNT e BR, do Centro Nacional
de Pesquisa de Trigo
(CNPT), da EMBRAPA, no total da
produção de trigo do Rio Grande do Sul (RS) e em relação à
média estadual. A metodologia consistiu em: a} calcular, em
cada ano, no Ensaio Estadual de
Cultivares, a
média
ponderada do ensaio (kg/ha)
em função do percentual de
reserva de sementes no estado; b) estabelecer o índice
de
produtividade de cada cultivar em relação à média ponderada;
c} aplicar esses índices
sobre a produtividade média do
estado para obter a estimativa da produtividade de cada
cultivar na
lavoura; d) multiplicar
a produtividade
estimada de cada cultivar pelo respectivo percentual de
reserva de sementes, vezes a área cultivada com trigo no
estado, para obter sua contribuição na produção total, e e}
comparar a produção total das cultivares do CNPT com a que
seria obtida, na mesma área, caso fosse utilizada urna
cultivar que tivesse rendimento igual à produtividade média
do estado. Em termos de percentual da produção total do RS,
as cultivares do CNPT contribuíram, em 1986, com 61,7 %
(1.117.344 t), caindo gradativamente até 1988, quando a
participação
foi de 42,1 %
(600 mil
t), e subindo
acentuadamente, ano a ano, até atingir 92,5 %, em 1993,
correspondente a 800 mil t. Com relação á produtividade
média do estado, as cultivares do CNPT tiveram média
ponderada menor, em 1986 e 1987, e, de 1988 a 1993, essa
média foi maior. Salienta-se o fato de que, em 1992 e em
1993, respectivamente, 81,9 % e 91,4 % da produção de trigo
do RS foram devidos às cultivares BR lançadas após 1986.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS
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DESEMPENHO DO MODELO DE SJMULAÇAO CERES E DO SISTEMA DSSAT PARA
AVALIAÇOES
DE TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGIA:
APLICAÇOES
EM
ESTRATÉGIAS DE ADUBAÇÃO NITROGENADA
EM TRIGO, RIO GRANDE DO SUL

Os softwares que possibilitam
integrar as var1aveis soloplanta-cl ima são considerados
hoje instrumentos
mui to úteis
para objetivar o enfoque sistêmico nas pesquisas que relacionem
sistemas
de produção
com
o meio
ambiente.
Entre
estes,
destacam-se
os denominados
"sistemas
de suporte de decisão",
incorporando
banco de dados, modelos de simulação e sistemas de
avaliação
estratégica.
Neste
trabalho,
comparam-se
os
resultados de uma análise convencional
de dados experimentais,
através
da
regressão
múltipla
linearizada,
aplicada
ao
rendimento de grãos do trigo como função de nitrogênio,
com as
possibilidades
de avaliação
estratégica
do sistema
DSSAT
(Decision
Support System for Agrotechnology
Transfer).
Neste
sentido,
foram utilizados
dados de um experimento
de campo,
conduzido
em Passo Fundo, RS, em 1989. Foram comparados
os
ajustes entre os dados observados e os estimados, e as doses de
N projetadas
para a máxima
eficiência
técnica
e econômica,
calculadas
através das funções de produção
tradicionais
e as
estimadas
pelo modelo
de simulação
CERES.
Os desvios
nas
estimativas
de produção de grãos de 1989, dos dois modelos de
anál ise foram inferiores
a 18%. Empregando-se
o sistema
de
avaliação
estratégica
do DSSAT,
foram
analisadas
diversas
alternativas
de adubação nitrogenada
para o trigo, envolvendo
épocas e doses, utilizando-se
30 anos de dados climáticos (1951
a 1980). No contexto dos 30 anos, destacaram-se
as estratégias
do
parcelamento
da
adubação
nitrogenada,
em especial
da
adubação em cobertura,
resultando em maior produção de biomassa
e de grãos e em menores perdas de nitrogênio.
Os critérios
de
escolha
utilizados
foram os constantes
do sistema
DSSAT,
baseando-se
em dominância
estocástica
e em estimativas
de
variância.

lEng. Agr., Ph.D. em Fertilidadedo Solo. CPACT/EMBRAPA,Caixa Postal 40396001-970 - Pelotas, RS.
2Eng. Agr., M.Sc. em Solos.
Passo Fundo, RS.

CNPT/EMBRAPA, Caixa Postal 569 - 99001-970
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DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DA CULTURA DE TRIGO NA ARGENTINA1

A implementação do MERCOSUL ressalta a importância do
conhecimento do potencial econômico dos países membros. A
Argentina tem se configurado historicamente como um país
produtor/exportador de trigo. Este trabalho constitui-se em
uma revisão bibliográfica centrada em fontes secundárias de
informação
(trabalhos da área de estudos econômicos e
sociais do INTA, Argentina), destacando-se os indicadores
globais da cultura de trigo na Argentina e sua inserção no
contexto do mercado mundial deste cereal. De modo geral, o
trigo é a principal cultura anual, em área e em quantidade
de produção, com 50-60 % destinado ao mercado de exportação.
Ao redor de 90 % da produção de trigo argentino provém da
Região Pampeana (52,2 x 106 ha), sendo cultivado na zona de
lavoura (7,O x 106 ha), na zona de pecuária (8,5 x 106 ha)
e na zona mista (36,7 x 106 ha), onde, esta última, apesar
dos
menores
rendimentos,
é
a
mais
importante.
Comparativamente à evolução mundial, os rendimentos de trigo
argentino, que no início dos anos 60 superaram o rendimento
mundial ao redor de 30 %, atualmente são inferiores a este
em igual magnitude. Para isso, contribuiu a degradação da
fertilidade natural da região pampeana e uma relação de
preço
de
insumo/produto
limitante
à
incorporação
de
tecnologia. O potencial genético hoje disponível (6.0007.000 kg/ha), se explorado, com o uso de tecnologia,
vislumbra perspectivas promissoras para o trigo argentino.
No contexto do mercado mundial de trigo, a Argentina, com
uma participação ao redor de 6 %, configura-se nitidamente
como um país tomador de preços.

1 Trabalho elaborado durante
a realização do "CURSO SOBRE INVESTIGACIÓN
EN MANEJO
DE TRIGO Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA",
Pergamino,
Bs .As.,
República Argentina, 1992.
~ EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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DIAGNÓSTICO RURAL RÁPIDO APLICADO À CULTURA DE TRIGO: ESTUDO
DE CASO NO "PARTIDO DE 9 DE JULIO, Bs. As., REPÚBLICA
ARGENTINA" 1

A metodologia de Diagnóstico Rural Rápido
(DRR)
"Rapid
Rural
Appraisal"
constitui-se
em
poderosa
ferramenta para o levantamento e para a priorização de
demandas de pesquisa agropecuária aplicada. Neste trabalho,
é relatado um estudo de DRR com a cultura de trigo,
realizado no período de 15 a 18 de setembro de 1992, no
"Partido de 9 de Julio, Província de Buenos Aires, República
Argentina",
envolvendo
consulta
de
dados
publicados,
entrevistas com especialistas do setor na região, entrevista
coletiva com produtores, visitas a lavouras e entrevistas
informais individuais com 13 produtores. Com base nas
informações coletadas, foi possível depreender que: (1) o
trigo está inserido no contexto do sistema de produção
regional misto de pecuária e lavoura; (2) em geral, o
esquema de rotação envolve 5 anos de lavoura seguidos de 5
anos de pecuária,
sendo as forrageiras
introduzidas
associadas à
cultura de trigo;
(3) a triticultura
é
praticada em campos próprios e em campos arrendados a taxas
de 30-35 % da produção; (4) há degradação física e química
dos solos, pelo excesso de preparo e pelo não uso de
fertilizantes; (5) não é realizada a análise de solo, e a
adubação em trigo (uréia + DAP = 100 kg/ha), quando feita,
restringe-se a 50 % da área;
(6) não são realizados
tratamentos fitossanitários para doenças e pragas de trigo,
sendo o tratamento de sementes também restrito a 50 % da
área; (7) não há máquinas apropriadas para semeadura de
trigo e para aplicação simultânea de adubo na linha; (8) o
controle
de
plantas
daninhas
em
trigo,
através
de
herbicidas, é uma prática generalizada; (9) os rendimentos
de trigo são da ordem de 3.000 kg/ha, nos melhores campos, e
ao redor de 2.000 kg/ha, em campos com muitos anos de
agricultura; e (10) os maiores rendimentos de trigo, na
região, obtidos pelos produtores visitados ou que estes
tenham ouvido falar, são da ordem de 6.000 kg/ha.

1 Trabalho executado com base em atividade prática do "lI CURSO SOBRE
INVESTlGACIÓN
EN
MANEJO
DE
TRIGO
Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA",
Convênio INTA-CIMMYT, Pergamino, Bs. As., República Argentina, 1992.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 INTA-EEA
Pergamino,
C.C.
31, 2700
Pergamino,
Bs. As.,
República
Argentina.
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RETORNO DE INVESTIMENTOS NA PESQUISA DE TRIGO DO RIO GRANDE
DO SUL B DOPARANÁ

No Brasil, o investimento na pesquisa agrícola de trigo
tem sido realizado através de recursos públicos e, também,
de recursos privados originários das cooperativas. Em nível
federal, a partir de 1974, os recursos destinados a essa
atividade têm sido concentrados na EMBRAPA-Centro Nacional
de Pesquisa de Trigo (CNPT). O rendimento crescente que o
trigo vem obtendo em nível de lavoura, nos estados do Rio
Grande do Sul e do Paraná, não pode ser atribuído a urna
única variável controlada pelo homem. Mudanças substanciais
têm ocorrido nas características genéticas das cultivares e
no conjunto de tecnologias recomendadas para a cultura. É
essencial que a sociedade torne conhecimento do retorno dos
recursos investidos na pesquisa de trigo, a fim de poder
avaliar futuras políticas de investimento. Este estudo
avalia o retorno econômico do conjunto das tecnologias
adotadas pelos triticultores. A metodologia tem por base a
importância de cada cultivar, ano a ano, na composição do
estoque de sementes e o' rendimento
no Ensaio Estadual de
Cultivares. No caso do Rio Grande do Sul, o retorno bruto
decorrente da adoção de novas cultivares e de outras
tecnologias
(rotação, fungicidas, controle biológico de
afídeos, ent:ce outros), no período 1977/90, foi, em dólares
de 1990, de US$ 1.143.730.000,00. No Paraná, no período
1976/90, esse retorno foi de US$ 856.322.545,00. Conclui-se
que o retorno ao redor de dois bilhões de dólares demonstra
a importância da pesquisa na geração de impactos sociais e
econômicos.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
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RETROSPECTIVA
DO USO DE TECNOLOGIA
NA LAVOURA
DE TRIGO
PARANÁ E EM MATO GROSSO DO SUL, NO PERIODO DE 1987 A 1991

NO

Este trabalho teve por objetivo
fazer um retrospecto
do
uso da tecnologia
utilizada
nas lavouras de trigo do Paraná
e de Mato Grosso do Sul, no período de 1987 a 1991. Os dados
foram obtidos através de formulário
elaborado
e aplicado por
técnicos
de entidades
de assistência
técnica e de extensâo
rural
dos dois
estados.
Nesse
período,
anualmente,
foram
entrevistados,
em média,
520 produtores,
no Paraná,
e 148,
em Mato Grosso
do Sul. As áreas médias
anuais amostradas
foram de 26.031
ha, no Paraná,
e de 16.445
ha, em Mato
Grosso do Sul. O uso do solo no inverno mostrou,
no Paraná,
a área ocupada,
com trigo,
de 76,5 %,
enquanto
em Mato
Grosso do Sul essa área foi de 67,0 %. No período de verâo,
as áreas ocupadas
com
soja foram de 66,0 %, no Paraná, e
de
82, O
%,
em
Mato
Grosso
do
Sul,
indicando
ampla
predominância
da sucessâo
trigo/soja.
Quanto ao preparo
de
solo,
nos
sistemas
considerados
conservacionistas
para
plantio de inverno, os índices foram de 25,4 %, no Paraná, e
de 17,1 %, em Mato Grosso do Sul, enquanto,
nos cultivos
de
verâo,
os índices
foram,
respectivamente,
de 21,8 % e de
10,3 %. Nos dois estados,
os níveis de adubaçâo
praticados
no plantio
de trigo situaram-se
em torno de 10 kg/ha/N,
50
kg/ha/P205
e
20
kg/ha/K20.
A
adubaçâo
nitrogenada
em
cobertura
foi pouco praticada,
sendo, quando realizada,
na
base
de
10
a
20
kg/ha/N.
Em
relaçâo
às
cultivares,
predominaram
em área plantada,
no Paraná, Anahuac e IAPAR 6Tapejara,
e em Mato Grosso do Sul, BH 1146 e Anahuac.
Outras
cultivares
que
se destacaram
foram
IAPAR
33-Guarapuava,
IAPAR 41-Tamacoré
e Trigo BR 23, no Paraná, e BR 17-Caiuá,
BR
l8-Terena
e BR 20-Guató,
em Mato
Grosso
do
Sul.
O
tratamento
de sementes
foi muito
pouco
praticado
em Mato
Grosso
do Sul, porém bastante
usado no Paraná.
Quanto
às
pragas,
a
principal
foi
o
pulgâo,
com
ocorrência
generalizada,
porém
com efetivo
controle.
Em relaçâo
às
doenças,
prevaleceram
as
manchas
foliares,
o
oídio,
a
ferrugem
da
folha,
a brusone
e a bacteriose.
As
duas
últimas,
por serem de difícil controle,
devem merecer maior
concentraçâo
de trabalho de pesquisa.
O mal-do-pé
ocorreu em
pequena
escala,
em áreas
nâo tradicionais,
no Paraná.
No
período
considerado,
a média de produçâo,
nas lavouras
de
trigo amostradas
no Paraná,
foi de 2.087 kg/ha, e a média
estadual,
de 1.640 kg/ha; em Mato Grosso do Sul essas médias
foram, respectivamente,
de 1.474 kg/ha e de 1.350 kg/ha.
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À

TOMADA

J.M.C. Fernandes1,
E.C.
Hunt3 e M.B. Moreira4

I

DE

DECISÃO

Picinini2,

J.C.

NO

CONTROLE

Ignaczak2,

DAS
L.A.

A cultura de trigo no sul do Brasil, pelas condições
ambientais favoráveis, hospeda grande número de patógenos
que acabam por afetar o rendimento desse cereal. O uso de
fungicidas torna-se necessário para diminuir a severidade
das epidemias, reduzindo o efeito das doenças no rendimento
de grãos. Por outro lado, o baixo preço do trigo no mercado
nacional deverá evidenciar, ainda mais, a importância da
eficiência do manejo integrado de doenças, pela necessidade
de reduzir os custos de produção. Para melhorar a eficiência
no controle das doenças de trigo, foi desenvolvido um
sistema que estabelece os níveis de danos econômicos
baseados na relação custo-benefício da medida recomendada.
Os níveis de perdas no rendimento de trigo,
resultantes do
ataque de doenças, variam com o estádio da cultura, com a
resistência genética da cultivar e com as variações do ambiente. A complexidade na relação entre esses fatores requer
o uso de modelos de simulação para determinar a dinâmica do
nível de perda econômica na cultura de trigo. O sistema,
desenvolvido com base em modelos matemáticos, fornece o
suporte para a tomada de decisão, visando aumentar a
eficiência das medidas de controle recomendadas. Com base no
monitorament~ da incidência da doença na lavoura, no clima
histórico da região e no nível de resistência genética da
cultivar, são geradas, por
simulação, estatísticas sobre a
expectativa de redução no rendimento de trigo. Os custos do
uso de fungicidas para controlar a doença são computados,
facilitando a tomada de decisão.

1 EMBRAPA-Centro Nacional
de Pesquisa de Trigo (CNPT) , Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS. Bolsista do CNPq.
2
EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT) .
3 University of Guelph,
Crop Science, Guelph, Ont. , Canada.
4 Bolsista Iniciação
Científica do CNPq.
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TRIGO NA ARGENTINA: POTENCIAL DE PRODUÇÃO NA REGIÃO DO PAMPA
ÚMID01

Ao longo dos anos, foi difundida a idéia de que a
Argentina é um país com terras de fertilidade inesgotável.
Nesta idéia, há um pouco de verdade e muito desconhecimento
da realidade. Não há dúvida de que na sua região fértil,
denominada Pampa Úmido, a Argentina tem
grande vantagem
comparativa com as áreas de produção de grãos no Brasil.
Todavia, esta área de 51.438.400 ha, considerando-se o uso
racional do solo, já está sendo utilizada em seu limite, nos
14.168.400 ha indicados para a produção de grãos. Aumentos
na produção de trigo argentino ocorrerão devido ao aumento
do preço internacional, o que pode causar uma redução na
área com soja, ou, no caso de uso de adubos químicos,
aumento no custo de produção. O trigo argentino não será
problema para os triticultores "profissionais", uma vez que
a pesquisa agrícola brasileira permite-lhes produções a
custos competitivos.

1 Trabalho
apresentado
no XXXII Congresso
de Economia
e Sociologia
Rural, Brasí1ia, DF (julho de 1994).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS NO CONTROLE DAS PRAGAS DE CEREAIS
ARMAZENADOS

Foram realizados experimentos com grãos de trigo, de
cevada e de milho na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de
Trigo (CNPT) para verificar o efeito de inseticidas líquidos
no controle das pragas de grãos armazenados. O delineamento
experimental
foi
inteiramente
casualizado,
com
quatro
repetições. As parcelas consistiram em 1 kg de grãos,
previamente limpos e secos, que, após tratados, foram
acondicionados em sacos de papel e mantidos em condições
naturais de armazenamento. Os inseticidas foram aplicados
nos grãos espalhados sobre uma lona plástica, em camada de
cerca de 2 cm de espessura. O pulverizador utilizado foi
manual, capacidade de 1,5 1, com bico cone X2. O volume de
calda foi de 2 l/t de grãos. Os produtos utilizados em trigo
e em cevada, em ppm de i.a., foram: bifentrina, a 0,2, a 0,4
e a 0,8; permetrina, a 7,0 e a 14,0; deltametrina, a 0,35 e
a 0,70; fenitrotion, a 7,5; pirimifós, a 6,O; e INSECTO, a
500 e a 1000 g do produto comercial/t de grãos. Já para
milho foram utilizados os inseticidas, em ppm de i.a.:
fenitrotiom, a 2,5, a 5,0, a 7,5 e a 10,0; pirimifós, a2,0,
a 4,0, a 6,0 e a 8,0; e deltametrina, a 0,25, a 0,35, a 0,45
e a 0,55. Para trigo e para cevada foram testadas populações
de Rhyzopertha dominica (população RHl, RH2, RH3 e RH5), de
Sitophilus spp., de Cryptolestes ferrugineos e de Tribolium
castaneum. O milho foi testado apenas sobre uma população de
Sitophilus spp. Pa~a avaliação da eficiência retirou-se uma
amostra de 50 g de grãos de cada parcela, ~ue foi colocada
em copos plásticos de 500 g de capacidade e infestada com 20
insetos adultos de cada população, separadamente. Decorridos
sete dias da infestação, foram contados os números de
insetos vivos e mortos em cada copo. O trigo e a cevada
foram avaliados até 30 dias, e o milho, por 10 meses. Pelos
resultados obtidos em trigo e em cevada, verificou-se que os
piretróides bifetrina,
permetrina
e deltametrina
foram
eficientes para R. dominica, exceto para a população RH5. Os
inseticidas
fosforados
fenitrotion
e
pirimifós
foram
eficientes para Sitophilus spp. O produto INSECTO, na dose
de 1000 g do produto comercial/t, foi eficiente para todos
os insetos testados. Em cevada e em trigo, todos os produtos
foram eficientes no controle de C. ferrugineos e de T.
castaneum. Em milho, a eficiência -variou ao longo dos 10
meses, em função da dose do inseticida.
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AVALIAÇÃO DO PRODUTO INSECTO NO CONTROLE DE PRAGAS DE TRIGO
ARMAZENADO

Foi realizado um experimento na EMBRAPA-Centro Nacional
de Pesquisa de Trigo (CNPT) para verificar a ação inseticida
do produto INSECTO, a base de dióxido de silica, no controle
de pragas de trigo armazenado. O delineamento experimental
foi inteiramente casualizado, com quatro repetições. As
parcelas consistiram em 1 kg de trigo, cultivar EMBRAPA 16,
nas quais utilizaram-se as doses 250 g, 500 g, 750 g, 1000
g, 1500 g e 2000 g do produto por tonelada de grãos. Os
grãos de cada parcela foram colocados em um erlenmeyer de 2
1 de capacidade e, após, aplicou-se a dose do produto,
agitando manualmente o frasco por um minuto para que todos
os grãos recebessem o produto. As parcelas foram colocadas
em sacos de papel e guardadas em condições naturais de
armazenamento. As avaliações foram realizadas aos 1, aos 50,
aos 115 e aos 150 dias após o tratamento dos grãos.
Retiraram-se amostras de 50 g de cada parcela. As amostras
foram colocadas em copos plásticos de 500 g de capacidade.e
infestadas cada uma com 20 insetos adultos de Rhyzopertha
dominica, de Sitophilus spp. de Cryptolestes ferrugineos e
de
Tribolium
castaneum,
separadamente.
Realizou-se
a
contagem de insetos vivos e mortos sete dias após a
infestação, para C. ferrugineos e para T. castaneum, e 24
dias após a infestação, para R. dominica- e para Sitophilus
spp. Verificou-se que o insetícida INSECTO, na dose de 250
g/t, controlou 100 % de C. ferrugineous, enquanto que para
R. dominica, para SitophIlus spp.
e para T. castaneum a
dose eficiente foi a de 750 g/t de grãos. O produto não se
degrada ao longo do período de armazenamento, mantendo
eficiência constante desde o 10 dia após o tratamento até o
1500 dia.
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BENEFÍCIOS
DA PRESENÇA
DE
SOB SISTEMA PLANTIO DIRET01

Diloboderus

abderus

EM

LAVOURAS

A larva do coró-da-pastagem,
Diloboderus
abderus
(Col.,
Melolonthidae),
é uma
praga
de
culturas
de
inverno
em
lavouras
sob
sistema
plantio
direto.
Neste
trabalho,
obj eti vou-se
determinar
a
distribuição
dos
teores
de
nutrientes
no perfil
de solo e a importância
do inseto na
incorporação
e na
mineralização
de
nutrientes.
Foram
coletadas
amostras
do perfil de solo, em camadas
de 5 cm,
até 25 cm de profundidade,
e dos residuos
encontrados
nas
câmaras de larvas de D. abderus.
As amostras
foram tomadas
no mês de setembro
de- 1991, nas lavouras
de V. Englei tner,
de P. Carpenedo
e da Cargill S.A., e, em maio de 1993, nas
lavouras
de V. Dorn, de P.P. Barili
e de M. Waihrich.
O
solo dessas lavouras é classificado
como Latossolo
Roxo, com
mais de 60 % de argila, sendo o da última lavoura Latossolo
Vermelho
Escuro
distrófico.
As amostras
foram analisadas
para fósforo
(P), para potássio
(K), para matéria
orgânica
(MO), para aluminio
(AI), para cálcio
(Cal e para magnésio
(Mg), no Laboratório
de· Análise
de Solos da EMBRAPA-CNPT.
Os
teores
de
P,
de K,
de Mg,
de
Ca
e de MO
estão
concentrados
na camada
superficial,
até
5 ou
10 cm de
profundidade
no solo.
Em geral, os teores de P e de K encontram-se
em niveis muito baixos na camada de 15 a 25 cm no
perfil
do solo.
O conteúdo
das câmaras
do coró,
nesta
faixa, apresenta
teores de nutrientes
várias vezes superiores e equivalentes
aos da camada superficial
mais fértil do
solo.
O depósito de fezes e de residups orgânicos,
no fundo
das
galerias,
é um
importante
beneficio
decorrente
da
presença
de la~vas do coró em lavouras
sob sistema plantio
direto.
Além disso, as galerias
verticais,
com 1,8 cm de
diâmetro,
absorvem
a água de chuvas
e são canais
abertos
para
o transporte
vertical
de nutrientes
e de residuos
orgânicos
e para o desenvolvimento
de raizes no
perfil do
solo.

1 Trabalho apresentado na IV Reunião Sul-Brasileira
de Insetos de Solo,
Passo Fundo, RS (agosto 1993).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
3 99001-970 Passo Fundo, RS.
COOPERMIL, Caixa Postal 201, 98900-000 Santa Rosa, RS.
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CAPACIDADE DE CONSUMO DE PLANTAS DE AVEIA
LARVAS DE Diloboderus abderusl

E DE TRIGO POR

A larva do coró-da-pastagem, Diloboderus abderus (Col.,
Melolonthidae), é uma praga em cereais de inverno cultivados
sob sistema plantio direto.
O objetivo do estudo foi
determinar a capacidade de consumo de plantas de aveia e/ou
de trigo pela larva de terceiro estádio do coró-da-pastagem,
em campo, expressa através de equações de regressão, com a
interseção no eixo Y, passando pela origem.
As unidades
experimentais de 0,32 m:, protegidas por cilindro de chapa
galvanizada para impedir a fuga das larvas, foram infestadas
com o equivalente a 27 larvas de terceiro estádio/m2•
Aos
75 dias, após a semeadura de trigo, cultivar BR 38, as
larvas consumiram praticamente todas as plantas.
O consumo
de plantas foi estimado pela equação Y = 0,143x (r2= 0,94)
(Y = nO de plantas e x = dias), ou seja, uma planta a cada
sete dias.
No período entre 19 e 43 dias, com deficiência
hídrica, foi constatada a maior redução no número de
plantas: Y = 0,302x (r2= 0,98), equivalente a uma planta a
cada 3,3 dias. Em outro experimento, a capacidade de consumo
de plantas de aveia, cultivar UPF 15, e de trigo, cultivar
BR 35, foi determinada na presença e na ausência de palha de
milho e de soja (6 t matéria seca/ha) na superfície do solo.
Cada unidade.experimental foi infestada com o equivalente a
18 larvas/m2•
Aos 76 dias após a semeadura, restavam entre
10 % e 13 % das plantas de trigo e 34 % e 46 % das plantas
de aveia nas unidades sem e com palha, respectivamente. O
consumo de plantas de trigo sem palha na superfície do solo
foi estimado
pela
equação
de
regressão
Y
0,169x
(r2 = 0,98), e o de trigo com palha na superfície, pela
equação Y
0,155x (r:= O,
98). Na aveia sem palha, o
consumo de plantas foi estimado pela equação Y = 0,158x (r:=
0,96), e na aveia com palha na superfície pela equação
Y
0,126x (r2= 0,92). O consumo foi equivalente a uma
planta de trigo no tratamento sem palha, a cadá 5,9 dias,
uma planta de trigo, com palha na superfície, a cada 6,5
dias, uma planta de aveia, sem palha a cada 6,3 dias, e uma
planta de aveia, com palha na superfície do solo, a cada 1,9
dias. Os resultados desses experimentos indicam que quatro
larvas do· coró-da-pastagem/m: podem causar a morte de 24 a
32 plantas de aveia ou de trigo, num período de dois meses,
correspondendo
à
redução
de
aproximadamente
10 ~
da
população de plantas.
1 Trabalho apresentado na IV Reunião Sul-Brasileira
de Insetos de Solo,
Passo Fundo, RS (agosto 1993).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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COLLARIA OLEOSA (DISTANT, 1883) (HETEROPT.ERA:MIRIDAE) UMA
PRAGA POTENCIAL NA CULTURA DO TRIGO NA REGIÃO DOS CERRADOS

l
D.B. ~a Silval; R.T. Alves ; P.S.F. Ferreira2; A.J.A.
margo

Ca-

Nos últimos quatro anos têm-se observado ataque
do
percevejo Collaria oleosa (Distant, 1883)
da
família
Miridae, em cultivos de trigo (Triticum aestivum)
na re
gião dos Cerrados, principalmente no cultivo
de sequeiro
em 1994 no Campo Experimental da EMBRAPA-CPAC. Este inseto
insere o estilete através da epiderme foliar e suga o con
teúdo celular, provocando a formação de estrias brancas no
local da picada. Em estudos preliminares sobre a biologia
desse inseto, verificou-se que o período de incubação dos
ovos durou, em média 5 dias. Apresentou cinco ínstares nin
fais no período de 13 dias em média. Os adultos sobrevive
ram 14 dias em média. Uma fêmea colocou até 28 ovos.
Nas
avaliações de campo, observou-se que esse inseto ataca di
versas cultivares de trigo. Dentre as cultivares de trigo
irrigado, BR 12, EMBRAPA 22 e BR 39 foram as mais danifica
das em 1994. Além do trigo, o inseto ataca arroz, cevada;
aveia, algumas gramíneas forrageiras
como
Brachiaria
decumbens, B. brizantha cv. marandu e Andropogon--gay~
Algumas gramíneas invasoras, também foram atacadas eviden
ciando uma ampla gama de hospedeiros, podendo se constituir
em urnapraga de grande importância em gramíneas na região
dos cerrados. Este é o primeiro registro do ataque de
C.
oleosa em trigo, nos cerrados.
.

lcentro de Pesquisa Agropecuária àos Cerrados, EMBRAPA-CPAC
Caixa Postal 08223, CEP 73301-970, Planaltina, DF.
2Departamento de Biologia Animal, UFV, CEP 36570-000, Viço
sa-MG.
-
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CONTRÔLE DE Sitophilus
granarius
(L., 1785) (Coleoptera,
Curculionidae)
EM GRAOS DE TRIGO (Triticum sp.) ATRAVtS DAS RADIAÇÕES GA~~ DO COBALTO-60

A espécie de gorgulho Sitophilus
granarius
(L., 1785)
é
uma das mais importantes
pragas dos graos de trigo
(Triticum
sp.) armazenado.
Assim, o presente trabalho teve por
objet!
vo o contrôle desta praga através do uso das radiações
gama
do' Cobalto-60.
Em especial devem-se considerar
as
vantagens
econômicas
e a 'maior eficiência
do método quando utilizado em
larga escala.
Como vantagem adicional não desprezível,
neste
método não se introduz à massa de grãos qualquer tipo de tóxi
co.
Assim não permanecem
resíduos,
sendo possível
o consumo
imediato dos grãos após o seu tratamento.
Conseqüentemente,
os
insetos são incapazes de adquirirem
resistência
a este método
de contrôle,
com amplas vantagens
à proteção ambiental.
Para
a realização
do experimento
utilizaram-se-adultos
deste gorgu
lho provenientes
de uma criação de laboratório,
uniespecífica,
sendo os insetos irradiados
com as doses de:
O (testemunha),
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150 Gy, sob uma
taxa de 3000 Gy por hora.
Cada tratamento
(dose)
se
consti
tuiuem cinco repetições,
com 10 adultos.
Para cada repetição
se utilizou um pequeno frasco de vidro contendo aproximadamen
te 50 gramas de trigo, onde foram co~ocados os insetos.
Após
a irradiação,
QS frascos
foram mantidos em uma câmara climat!
zada sob condições entre 23 e 270C de temperatura
e 65 a 75%
de umidade relativa.
Foram contados semanalmente
os
insetos
adultos mortos assim como a emergência
dos insetos da geração
filial F-l.
Como resultado observou-se
uma significativa
re
dução na longevidade
dos adultos irradiados
e ausência de
i~
setos emergidos
a partir da dose de 60 Gy.
Lembrando que uma
população
estéril é uma população
extinta, e desde que não h~
ja introdução
de novos indivíduos
férteis, a massa de grão es
tará permanentemente
protegida.
Pode-se concluir que a
irra
diação gama como método de proteção quarentenária
contra
Si=
tophilus granarius
(L., 1785) é exeqüível e recomendável.

l_Centro de Energia Nuclear
96, 134~0-970-Piracicaba,

na Agricultura,
SP.

USP,

Caixa

Postal,
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CONTROLE DE LARVAS DE º~!~Q~Q~~~~~QQ~~~~STURM (COLEOPTERA:
MELOLONTHIDAE)
POR SISTEMAS DE MANEJO DE SOLOS EM TRIGO

Em Cruz Alta, RS, durante o ano de 1991, foi conduzido
um experimento
visando o controle de larvas de Diloboderus
abderus Sturm em trigo, envolvendo
diferentes
sfstemas--de
mãne}ü-de
solos, numa área com cinco anos de plantio direto,
Testou-se os seguintes
sistemas de manejo: plantio
direto
mais tratamento
de sementes com inseticida
(SMPD+I)j convencional, com arado e grade de discos (SMC); convencional
reduzido, com grade mais escarificador
(SMCR); reduzido,
com
escarificador
mais complemento
(SMR) e plantio direto (SMPD).
As técnicas de preparo de solo e tratamento
de sementes foram aplicadas
no mesmo dia da semeadura.
Avaliou-se,
aos O,
30, 60, 90 e 140 dias após a semeadura,
o número
de larvas
vivas, peso de massa seca da parte aérea, número de espigas
e produtividade.
Com base nos resultados,
concluiu-se
que
manejo convencional
(SMC) e plantio direto associado
a tiodicarbe 350 gramas de ingrediente
ativo por 100 kg de sementes de trigo (SMPD+I) propiciaram
os melhores controles
de
larvas desse inseto.

lFundaç~o Centro de Experimentaç~o
e Pesquisa
DACEP), Caixa Posta, ]0, CEP 98100-970,
Cruz

Fecotrigo(FUNAlta, RS.

'Departamento
de Engenharia
Rural da Faculdade de Agronomia/
UPF, Caixa Postal, 567, CEP 99001-970,
Passo Fundo, RS.
'Departamento
RS.

de Solos,

CCR/UFSM,

CEP

97119-900,

Santa Maria,
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CONTROLE DE LARVAS DO CORÓ-DA-PASTAGEM, Diloboderus abderus,
COM INSETICIDAS NO TRATAMENTO nE SEMENTE DE TRIGOl

A larva do coró-da-pastagem, Diloboderus abderus (Col.,
Melolonthidae), é uma praga importante em trigo cultivado
sob sistema plantio direto no Rio Grande do Sul.
Neste
trabalho, objetivou-se determinar o efeito de inseticidas,
na semente de trigo, sobre a proteção de plantas e no
controle de larvas de D. abderus.
O experimento foi
executado na área experimental da EMBRAPA-CNPT, em Passo
Fundo, RS, com trigo, cultivar BR 38, semeado dia 16 de
junho de 1992, em sulcos espaçados de 0,17 m e com densidade
de 340 sementes/m2•
A unidade experimental foi protegida
por cilindro de chapa galvanizada nO 26, com 0,63 m de
diâmetro e 0,2 m de altura, inserido no solo até a
profundidade de 0,15 m, para impedir a fuga de larvas e
garantir
a
infestação
uniforme
de
27
larvas
de
3°
estádio/m2•
O delineamento experimental foi completamente
casualizado, com nove tratamentos e com quatro repetições.
Os inseticidas e as doses
(g i.a./l00 kg de semente)
testados foram: benfuracarbe
500, carbofuram 700, carbossulfam 375, imidaclopride 70 e 105 e tiodicarbe 175 e
350. As avaliações consistiram no número de plantas aos 19,
aos 26,' aos 43, aos 75 e aos 92 dias, na população de
afilhos e na de espigas aos 106 e aos 139 dias após a
semeadura e no rendimento de grãos.
Todos os inseticidas,
nas doses testadas, protegeram as plantas contra o dano da
larva, propiciando formação de afilhos e de espigas e
produção de grãos equivalentes ao tratamento sem larvas do
coró-da-pastagem.
Os
resultados
evidenciaram
que
o
tratamento de sementes, com os inseticidas e as doses
usados, é alternativa eficiente contra o dano de larvas do
coró-da-pastagem,
mesmo
em
circunstâncias
de
níveis
populacionais elevados.

1 Trabalho apresentado na IV Reunião Sul-Brasileira
de Insetos de Solo,
Passo Fundo, RS (agosto 1993).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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Diloboderus abderus: BENEFÍCIOS DE UMA PRAGA SUBTERRÂNEA NO
SISTEMA PLANTIO DIRET01

O coró-da-pastagem, Diloboderus abderus (Col., Melolonthidae), inseto subterrâneo cuja larva de 3° estádio
causa danos no período de maio a setembro, vive em galerias
verticais com diâmetro de 1,8 cm e de profundidades variáveis entre 10 e 40 cm.
Neste trab,alho, objetivou-se
determinar a distribuição dos teores de nutrientes no perfil
de solo, a amplitude de variação entre as unidades de
amostra na mesma lavoura e a importância do inseto na incorporação de nutrientes. As amostras foram coletadas no perfil
de solo, em camadas de 5 cm, até 25 cm de profundidade, e
dos resíduos encontrados nas câmaras de larvas de D.
abderus, em lavoura de trigo há seis anos sob sistema plantio direto, em Ernestina, RS.
Observou-se a presE::nçade
73,3 ± 8,6 galerias/mo. Foram analisados o pH e os teores de
argila, de fósforo (P), de potássio (K), de matéria orgânica
(MO), de alumínio (Al), de cálcio (Ca) e de magnésio (Mg).
A argila e o Al apresentaram teores menores na camada superficial e equivalentes aos da câmara. Os teores de P, de K,
de Mg, de Ca e de MO estavam concentrados na camada superficial, até 10 cm de profundidade, e eram equivalentes aos
teores dos mesmos fatores nas câmaras das larvas.
O conteúdo das câmaras do coró apresentou teores de nutrientes
várias vezes superiores aos da camada entre 10 e 25 cm e equivalentes aos da camada superficial mais fértil do solo (O
a 5 cm). A abertura de galerias verticais, a transformação
de material orgânico e o depósito de excrementos na câmara
larval no perfil do solo são importantes benefícios decorrentes da presença de larvas de D. abderus em lavouras sob
sistema plantio direto.

1 Trabalho
apresentado
no I Encontro
Latino Americano
sobre Plantio
Direto na Pequena Propriedade, Ponta Grossa, PR
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS
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EFEITO DE INSETICIDAS APLICADOS EM TRIGO ARMAZENADO NO
CONTROLE DE POPULAÇÕES
DE Rhyzopertha
dominica
(COL.,
BOSTRYCHIDAE)1

Para avaliar a eficiência de inseticidas no controle de
populações
de
R.
dominica,
provenientes
de
unidades
armazenadoras diferentes, foi realizado um experimento em
grãos de trigo. O delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, com quatro repetições. As parcelas eram compostas de
5 kg de trigo cada, previamente limpo e seco, e, após
tratadas, foram acondicionadas em sacos de estopa. Os
inseticidas foram aplicados nos grãos espalhados sobre uma
lona plástica, em camada de cerca de 2 cm de espessura. O
pulverizador utilizado foi manual, com capacidade de 1,5 1,
e provido com bico cone X2. O volume de calda foi de 21ft
de grãos. Após a aplicação dos inseticidas, os grãos foram
misturados
por
dois
minutos,
manualmente,
para
homogeneização, sendo, depois, ensacados e armazenados. Os
inseticidas aplicados, em ppm de ingrediente ativo, foram:
fenpropatrina a 7,0 e 14,0, lambdacialotrina a 0,35 e 0,70,
permetrina a 14, O e 28, O; deltametrina a 0,35, 1,O e 2, O,
cipermetrina a 5,O e 10, O;
alfacipermetrina a 2, O e 4, O,
diclorvós a 10,0 e 20,0. As avaliações foram realizadas
através da coleta de uma amostra de 100 gramas de grãos por
parcela, que foram colocados em copos plásticos de 500
gramas de capacidade e infestados com 10 insetos adultos das
duas populações, separadamente, denominadas CNPT 10 e CNPT
20. Estas duas populações eram provenientes de unidades
armazenadoras com históricos diferentes de aplicação de
inseticidas. A população CNPT 10 é considerada resistente à
deltametrina. Decorridos sete dias da infestação,
foram
contados os números de insetos vivos e mortos em cada
parcela. As coletas das amostras foram realizadas a cada 30
dias, durante os 180 dias de duração do experimento. Para
controle
de
R.
dominica,
população
CNPT
10, nenhum
inseticida testado foi eficiente, e, para a população CNPT
20, foram eficientes a fenpropatrina e a permetrina, nas
duas doses.

1 Trabalho
apresentado
no
Simpósio
de
Proteção
de
Grãos
Armazenados, Passo Fundo, RS (29/11 a 1/12/93).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 COOPERMIL, Caixa Postal 201, 9890Õ-000 Santa Rosa, RS.
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EFEITO DE INSETICIDAS NO CONTROLE DE Rhyzopertha dominica E
Sitophilus spp. EM GRÃos DE TRIGO ARMAZENADO

Foi realizado um experimento na COOPERMIL, em Santa
Rosa, RS, para analisar a eficiência de inseticidas sobre as
principais pragas de trigo armazenado: Rhyzopertha dominica
(população: RH1, RH2 e RH5) e Sitophilus spp. (ST1). O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com
quatro repetições. As parcelas consistiram em 2,5 kg de
trigo, previamente limpos e secos, e, após tratadas, foram
acondicionadas em sacos de estopa. Os inseticidas foram
aplicados nos grãos espalhados sobre uma lona plástica, em
camada de cerca de 2 cm de espessura. O pulverizador
utilizado foi manual,
capacidade de 1,5 1, com bico cone
X2' O volume de calda foi de 2 l/t de grãos. Após a
aplicação, os grãos foram misturados por dois minutos,
manualmente, para homogeneização, sendo, depois, ensacados e
armazenados. Os inseticidas aplicados, em ppm de ingrediente
ativo, foram: permetrina, a 4,0 e a 7,0; deltametrina, a
0,35 e a 0,50; RU 117, a 4,0 e a 7,0; RU 117 + deltametrina,
a
4,0
+
0,35;
feniirotiom,
a
7,5;
deltametrina
+
fenitrotion, a 0,35 + 7,5, e pirimifós, a 6,0. As avaliações
foram realizadas em amostras de 50 gramas de grãos por
parcela, colocadas em copos plásticos de 500 gramas de
capacidade e infestadas com 20 insetos adultos de cada
espécie, separadamente. A coleta das amostras foi realizada
aos 15, aos 50, aos 130 e aos 170 dias após a aplicação dos
inseticidas.
Pelos resultados,
verificou-se
que nenhum
inseticida foi eficiente para as populações de R. dominica
RH2 e RH5, enquanto que para a população -RH1
foram
eficientes os produtos permetrina e deItametrina. Para o
controle de Sitophilus spp. (ST1), foram eficientes os
inseticidas
fenitrotion,
pirimifós
e
RUl17,
tanto
isoladamente quanto nas misturas.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 COOPERMIL. Caixa Postal 201, 98900-000 Santa Rosa, RS.
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EFICIÊNCIA
DE
INSETICIDAS
NO
CONTROLE
DE Rhyzopertha
dominica E Sitophilus SPP. EM GRÃos DE TRIGO ARMAZENADOI
I. Lorini2 e S. Schneider3
Foi realizado um experimento para analisar a eficiência
de
inseticidas
sobre
as
principais
pragas
de
trigo
armazenado, Rhyzopertha dominica
(população CNPT 20) e
Sitophilus spp. O delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, com quatro repetições. As parcelas eram compostas de
5 kg de trigo, previamente limpo e seco, e, após tratadas,
foram acondicionadas em sacos de estopa. Os inseticidas
foram aplicados
nos
grãos
espalhados
sobre uma
lona
plástica, em
camada de cerca de 2 cm de espessura. O
pulverizador utilizado foi manual, com capacidade de 1,5 1,
e provido com bico cone X2. O volume de calda foi de 2 l/t
de grãos. Após a aplicação dos inseticidas, os grãos foram
misturados
por
dois
minutos,
manualmente,
para
homogeneização, sendo, depois, ensacados e armazenados. Os
inseticidas aplicados, em ppm de ingrediente ativo, foram:
deltametrina a 0,35 e 0,70,
fenitrotiom a 5, O, 7,5 e 10, O,
pirimifós metil a 4,O, 6, O e 8, O, permetrina a 7, O e 14, O,
diclorvós a 20, O, lambdacialotrina a 0,7 e fenpropatrina a
7, O. As avaliações foram
realizadas através da coleta de
uma amostra de 100 gramas de grãos por parcela, que foram
colocados em copos plásticos de 500 gramas de capacidade e
infestados
com
10
insetos
adultos
de
cada
espécie,
separadamente. A coleta das amostras foi a cada 30 dias, até
os 120 dias de duração do experimento. Verificou-se que os
inseticidas fenitrotiom e pirimifós metil foram eficientes
para Sitophilus spp., enquanto os produtos deltametrina,
permetrina e fenpropatrina foram eficientes para R. dominica
(população CNPT 20).

1 Trabalho apresentado no
Simpósio de
Proteção de Grãos
Armazenados,PassoFundo,RS (29/11a 1/12/93).
2 EMBRAPA-Centro
~aciona1de Pesquisade Trigo (CNPT),Caixa Postal569,
99001-970PassoFundo,RS.
3 COOPERMIL,Caixa Postal201, 98900-000SantaRosa,RS.
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EFICIÊNCIA
DO
INSETICIDA
DELTAMETRINA
NO CONTROLE
DE
Rhyzopertha dominica (FABRICIUS, 1792)
(COL., BOSTRYCHIDAE )
EM GRAOS DE TRIGO ARMAZENAD01

Foi avaliado o efeito do inseticida deltametrina sobre
Rhyzopertha dominica (Col., Bostrychidae) em grãos de trigo.
Esta espécie é considerada a principal praga em trigo
armazenado, no sul do Brasil. Foram desenvolvidos dois
experimentos, com delineamento de blocos ao acaso, um com 12
tratamentos e outro com 14, tendo ambos quatro repetições.
As parcelas, compostas de 5 kg de grãos de trigo, foram
tratadas e acondicionadas em sacos de estopa, com 5 kg de
capacidade. Os inseticidas foram aplicados sobre uma camada
de 2 cm de grãos, espalhada sobre uma lona plástica, onde os
grãos foram misturados, manualmente, durante dois minutos,
e, logo a seguir, acondicionados nos sacos de estopa. O
pulverizador utilizado foi manual, com capacidade de 1,5 1,
e provido com bico cone X2' O volume de calda foi de 21ft
de grãos. As amostras tratadas permaneceram no armazém de
grãos da Cooperativa Tritícola Santa Rosa Ltda. (COTRIROSA),
Santa Rosa, RS. Os inseticidas aplicados e as doses, em ppm
de ingrediente ativo, foram: no experimento 1: fenitrotiom
(5,
7,5
elO),
pirimifós metil (4,
6 e 8), deltametrina
(0,35,
0,45
e
0,55),
malatiom
(2)
e
fenitrotiom
+
deltametrina (7,5 + 0,35);
no experimento 2: fenpropatrina
(3,5
e 7, O), esfenvalerate (0,35
e 0,70),
permetrina (7 e
14),
deltametrina (0,35 e 0,70),
cipermetrina (2,5 e 5,0),
alfacipermetrina (1 e 2) e azadiractina (2). As avaliações
foram feitas em amostras de 100 gramas de grãos coletados
nas parcelas, colocados em copos plásticos de 500 g de
capacidade e infestados com dez insetos adultos de R.
dominica. Após sete dias, realizou-se a contagem dos números
de insetos vivos e mortos em cada amostra. Estes parâmetros,
no primeiro experimento, foram avaliados até os 150 dias e,
no segundo, até os 60 dias, retirando-se as amostras a cada
30 dias, em ambos os testes. Verificou-se
que nenhum
inseticida foi eficiente, nos dois experimentos,
para
controle de R. dominica.

1 Trabalho
apresentado
no
Simpósio
de
Proteção
de Grãos
Armazenados, Passo Fundo, RS (29/11 a 1/12/93).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPTl, Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 COOPERMIL, Caixa Postal 201, 98900-0000 Santa Rosa, RS.
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IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS
CAMPOS DE TRIGO. 1 - PREDADORES, complexo.

NATURAIS

EM

Instalou-se, no ano agricola 1993/ no municipio de São
Sepé, RS, um ensaio, a campo, objetivando o estudo da ação
tóxica de quatro diferentes inseticidas (i.a.) em oito diferentes formulações comerciais sobre o complexo de predadores
presentes em campos de trigo. As amostras foram efetuadas no
período de espigamento, cultivar BR 35/ sendo retiradas uma
antes da aplicação dos inseticidas (PC) e 1/ 4 e 6 dias após
a aplicação (0/ 1/ 4/ 6 DAT). Utilizou-se, nas coletas, o método da rede de varredura, dando-se 20 redadas (= 08 m2)
por
parcela, com quatro repetições. Os tratamentos empregados e
suas respectivas dosagens, em g i.a./ha e formulações comerciais/ foram: betaciflutrina (5) (Bulldock 125 SC)i
fenvalerato (30) (Belmark 75 CE e Sumicidim 200/ CE)i
permetrina
(25) (Ambush 500 CE, Tifon 250 SC/ Pounce 384 CE e Talcord
250 CE)i triclorfom (500) (Dipterex 500/ SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se somente água. O delineamento experimental
usado foi blocos inteiramente casualisados, sendo as médias
agrupadas pelo teste de Duncan a 5%. Os produtos foram aplicados com pulverizador costal com vazão de 200 Ilha. A avaliação da eficiência foi calculada pela fórmula de Henderson
& Tilton (1955) e de acordo com o indice de Bartlett (1963).
Os resultados obtidos, sobre a eficiência, demonstraram haver
diferenças entre métodos, tratamentos e formulações comerciais. De acordo com os resultados pode-se concluir que os
predadores apresentam sensibilidade diferenciada em função
dos i.a. testados. As formulações usadas apresentam interferência deletéria de forma heterogênea sobre o complexo de
predadores em campos de trigo, de acordo com os parâmetros
empregados na avaliação do indice de toxidez. Destacando-se,
entretanto, Tifon 200 como o mais seletivo e Bulldock 125 SC
como o mais tóxico.

1

EngQ AgrQ, Prof. Titular do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
de Santa Maria, RS. Pesquisador do CNPq.
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IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS
CAMPOS DE TRIGO. 5 - Cycloneda sanguinea.

NATURAIS

EM

Na safra agrícola 1993, no município de Formigueiro,
RS, foi conduzido um ensaio, a campo, com a finalidade de
avaliar o efeito deletério de inseticidas sobre a população
de Cycloneda sanguinea (Coccinellidae: Coleoptera), presentes
em campos de trigo. As coletas foram feitas na fase de espigamento com a rede de varredura dando-se 20 redadas por parcela (=08 m2) com quatro repetições. Retirou-se uma amostra
antes da aplicação dos inseticidas (PC) e 1, 4 e 6 dias após
(O, 1, 4 e 6 DAT). Os tratamentos empregados e suas respectivas dosagens, em g i.a./ha, e formulações comerciais, foram:
betaciflutrina (5) (Bulldock 125 SC); fenvalerato (30) (Belmark 75 CE e Sumicidim 200, CE); permetrina (25) (Ambush 500
CE, Tifon 250 SC, Pounce 384 CE e Talcord 250 CE); triclorfom
(500) (Dipterex 500, SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se
somente água. O delineamento experimental foi blocos inteiramente casualizados e o agrupamento das médias foi efetuado
pelo teste de Duncan a 5%. Os produtos foram aplicados utilizando-se um pulverizador costal calibrado para uma vazão de
200 litros de calda/ha. O impacto ambiental foi calculado
através da fórmula de Henderson & Tilton (1955) e do índice
de Bartlett (1963). De acordo com os resultados obtidos e nas
condições em que foi desenvolvido o trabalho conclui-se que
B~lmark 75 CE (fenvalerato 30g i.a./ha) e o inseticida que
maior impacto causa a população de Cycloneda sanguinea e Sumicidim 200 é o mais seletivo.
.

1

EngQ AgrQ, Prof. Titular do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
de Santa Maria, RS. Pesquisador do CNP~~

2

EngQ AgrQ, aluno do Curso de Pós-Graduação em
UFSM.

Agronomia
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IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS PRESENTES EM CAMPOS DE TRIGO. 2 - PARASITóIDES, complexo.

Na safra agr1cola de 1992 foi conduzido um ensaio, a
campo, no munic1pio de São Sepé, RS, em lavoura de trigo,
cultivarBR 35, com'a finalidade de analisar o efeito deletério de inseticidas sobre o conjunto de espécies de parasit6idas presentes na cultura do trigo. As coletas foram feitas na
fase do espigamento com a rede de varredura, dando-se 20 redadas por parcela (= 08 m2) com quatro repetições. Retirou-se
uma amostra antes da aplicação dos inseticidas (PC) e 1, 4 e
6 dias ap6s (O, 1, 4 e 6 DAT). Os tratamentos utilizados e
suas respectivas dosagens, em g i.a./ha, e formulações comerpiais, foram: betaciflutrina (5) (Bulldock 125 SC)i
fenvalerato (30) (Belmark 75 CE e Sumicidim 200, CE)i permetrina
(25) (Ambush 500 CE, Tifon 250 SC, Pounce 384 CE e Talcord
250 CE)i triclorfom (500) (Dipterex 500, SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se somente água. O delineamento esperimental
foi blocos inteiramente casualizados e o agrupamento das média~ foi pelo teste de Duncan a 5%. Os produtos foram aplicados com pulverizador costal com vazão de 200 Ilha. Avaliou-se
a toxidez dos produtos pelo indice de Bartlett (1963) e pela
f6rmula de,Hernderson & Tilton (1955). Os niveis de toxidez
apresentados pelos produtos nas suas diferentes formulações
indicam haver comportamento diferenciado entre inseticidas e
formulações. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que
Sumicidim 200 (fenvalerato 30g i.a./ha) comportou-se como o
produto menos t6xico e Pounce 384 CE (permetrina 25g i.a./ha)
como o mais t6xico para parasit6ides em campos de trigo, segundo o conjunto de parâmetros usados nas avaliações.

1

EngQ AgrQ, Prof. Titular do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
de Santa Maria, RS. Pesquisador do CNPq.
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IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS PRESENTES EM CAMPOS DE TRIGO.,3
Chrysopa sp. e Patelloa similis.

~

Na safra de 1993/94, no município de São Sepé, RS, instalou-se um ensaio, a campo, em lavoura de trigo, cultivar BR
35, com o objetivo de estudar a ação deletétia de inseticidas.
e gosagens sobre adultos e larvas de Chrysopa sp. (Chrysopidae: Neuroptera) e Patelloa similis sp. (Tachinidae: Dipteralo As coletas foram efetuadas no período reprodutivo, sendo
retiradas amostras antes da aplicação dos inseticidas (PC) e
1, 2 e 6 dias após (O, 2, 4 e 6 DAT). As coletas foram efetivadas utilizando-se o método da rede de varredura efetuandose 20 redadas por parcela (=08 m2), com quatro repetições. Os
tratamentos empregados e suas respectivas dosagens, em g i.a.
lha,
e formulações comerciais foram: betaciflutrina
(5)
(Bulldock 125 SC); fenvalerato (30) (Belmark 75 CE e Sumicidim 200, CE); permetrina (25) (Ambush 500 CE, Tifon 250 SC,
Pounce 384 CE e Talcord 250 CE); triclorfom (500) (Dipterex
500, SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se somente água. O
delineamento experimental foi blocos inteiramente casualizados e o agrupamento das médias foi pelo teste de Duncan a 5%.
A avaliação da eficiência foi calculada pelo índice de Bartlett (1963) e pela fórmula de Hernderson & Tilton (1955). Os
resultados mostraram que todos os produtos apresentaram certo
grau de toxidez a Chrysopa sp. e Patelloa similis, variando
em função do i.a. e formulação comercial, no entanto pode-se
concluir que Bulldock 125 SC é o mais tóxico ao passo que Tifon 250, SC apresenta menor impacto sobre Chr~
sp. De outro lado, para Patelloa similis, conclui-se que Belmark 75 CE
e Pounce 384 CE são os inseticidas que menor impacto causa a
parasitóide sendo que Tifon 200 é o mais tóxico, segundo os
parâmetros utilizados nas avaliações.

1

EngQ AgrQ, Prof. Titular do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
de Santa Maria, RS. Pesquisador do CNPq.

FOLHA

XVII RENAPET
DE REPRODUÇÃO
DE RESUMO

IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS PRESENTES EM CAMPOS DE TRIGO. 4 - Coleomegilla guadrifasciata e
Eriopis connexa connexa.

Na safra agrícola 1992 foi conduzido um ensaio, a campo, no município de Vila Nova do Sul, RS, em campo de trigo,
cultivar BR 35, com a finalidade de analisar o efeito deletério de inseticidas e formulações comerciais sobre ColeomegilIa guadrifasciata (Sch.) e Eriopis connexa connexa (Germar)
(Coccinellidae: Coleoptera). As coletas foram feitas na fase
reprodutiva com a rede de varredura, dando-se 20 redadas por
parcela (=08 m2) com quatro repetições. Retirou-se uma amostra antes da aplicação dos inseticidas (PC) e 1, 4 e 6 dias
após (O, 1, 4 e 6 DAT). Os tratamentos utilizados e suas respectivas dosagens, em g i.a./ha e formulações comerciais, foram: betaciflutrina (5) (Bulldock 125 SC)i
fenvalerato (30)
(Belmark 75 CE e Sumicidim 200, CE)i
permetrina (25) (Ambush
500 CE, Tifon 250 SC, Pounce 384 CE e Talcord 250 CE)i
triclorfom (500) (Dipterex 500, SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se somente água. O delineamento experimental foi blocos
inteiramente casualizados e o agrupamento das médias foi pelo
teste de Duncan a 5%. Os inseticidas foram aplicados através
de pulverizador costal calibrado para 200 litros de calda/ha.
Avaliou-se a repercussão tóxica dos inseticidas por meio do
índice de Bartlett (1963) e da fórmula de Henderson & Tilton
(1955). Os resultados obtidos permitem concluir que nas condições em que foi conduzido o ensaio, que todos os i.a. e
formulações comerciais tóxicas i Sumicidim 200 e Tifon 250 SC
demonstraram ser os produtos menos tóxico e Pounce 384 CE o
mais tóxico para ~
connexa connexa em campos de trigo,
acrescido ainda de Sumicidim 200 como um produto seletivo para ~ guadrifasciata e Pounce como o menos seletivo, de acordo com ~ conjunto de parâmetros utilizados na avaliação.

1

EngQ AgrQ, Prof. Titular do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
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IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS PRESBNTBS BM CAMPOS DE TRIGO. 6 - Apanteles sp. e Aphidius sp.

Foi conduzido, na safra agrícola 1993, no município de
Formigueiro, RS, um ensaio, a campo, objetivando o estudo da
ação tóxica sobre os parasitóides Apanteles sp. e Aphidius
sp. (Hymenoptera). As amostras foram efetuadas no período de
espigamento, sendo retiradas uma antes da aplicação dos inseticidas (PC) e 1, 4 e 6 dias após a aplicação (O, 1, 4 e 6
DAT). Utilizou-se nas coletas, o método da rede de varredura
dando-se 20 redadas (=08 m2) por parcela, com quatro repetições. Os tratamentos empregados e suas respectivas dosagens /
em g i.a./ha, e formulações comerciais, foram: betaciflutrina
(5) (Bulldock 125 SC); fenvalerato (30) (Belmark 75 CE e Sumicidim 200, CE); permetrina (25) (Ambush 500 CE, Tifon 250
SC, Pounce 384 CE e Talcord 250 CE); triclorfom (500) (Dipterex 500/ SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se somente água.
O delineamento experimental foi blocos inteiramente casualizados e o agrupamento das médias foi pelo teste de Duncan a
5%. Os produtos foram aplicados de acordo com o processamento
usual dos triticultores. A avaliação do impacto ambiental
provocado pelos inseticidas foi de acordo com a fórmula de
ificiência de Henderson & Tilton (1955) e pelo índice de Bartlett (1963). Os resultados obtidos indicam que para Aphidius
sp. Pounce 384 e Bulldock 125 SC são os produtos que causam
maior impacto, ao passo que Ambush 500 CE é o de menor ação
tóxica para Apanteles sp. Dipterex 500, comportou-se como o
mais agressivo e Talcord 250 CE como o de menor ação deletéria, segundo o conjunto de parâmetros empregados na avaliação.

1
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IMPACTO AMBIENTAL DE INSETICIDAS SOBRE INIMIGOS NATURAIS PRESENTES EM CAMPOS DE TRIGO. 7 - PARASITóIDES EM PULGõES DO
TRIGO.

Com b objetivo de avaliar o impacto de diferentes inseticidas sobre parasitóides em pulgões do trigo, conduziu-se
uma pesquisa, em campos de trigo no município de Vila Nova do
Sul, RS, na safra agrícola 1993. O ensaio teve inicio quando
constatou-se a presença de pulgões parasitados caracterizados
pelo aspecto de mumias. Os tratamentos empregados e suas respectivas dosagens, em g i.a./ha, e formulações comerciais,
foram: betaciflutrina (5) (Bulldock 125 SC); fenvalerato (30)
(Belmark 75 CE e Sumicidim 200, CE); permetrina (25) (Ambush
500 CE, Tifon 250 SC, Pounce 384 CE e Talcord 250 CE); triclorfom (500) (Dipterex 500, SNAqC) e a testemunha onde aplicou-se somente água. O delineamento experimental foi blocos
inteiramente casualizados e o agrupamento das médias foi efetuado pelo teste de Duncan a 5%. Os pulgões parasitados
(mumias) e tratados de acordo com as técnicas usadas pelos triticultores da região. Após a aplicação dos inseticidas as mumias foram retiradas do campo e colocadas em caixas de Germbox protegidas com tecido para manter a permeabilidade com o
ambiente. O número de pulgões parasitados (mumias) variou para cada espécie estudada. Usou-se 80 mumias de Aphidius sp. e
60 mumias de Aphelinus sp .. Avaliou-se a toxidez dos produtos
em função do percentual de redução da emergência dos paras itóides com obseervações até o final da emergência dos adultos
na testemunha. Os resultados obtidos indicam que as espécies
de parasitóides mostram sensibilidade diferenciada aos inseticidas testados. Os produtos Talcord 250 CE, Ambush 300 CE e
Pounce 384 CE são os que maiores reduções causam à emergência
de ambas as espécies de parasitóides analisadas, variando de
81,5 a 96,3% sua redução. No entanto, há uma redução de apenas 5,6% da população de Aphidius sp. e de Aphelinus sp. causada por Sumicidim 200 e Tifon 250 SC, respectivamente.

1

EngQ AgrQ, Prof. Titular do Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
de Santa Maria, RS. Pesquisador do CNPq.

2

EngQ AgrQ, aluno do Curso de Pós-Graduação em
UFSM.
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MANEJO INTEGRADO NO CONTROLE DO· PULGÃO VERDE DOS CEREAl S,
Schizaphis graminum (Hom., Aphididae), EM TRIGal
G.L. Tonet2 e R.P. da Silva3
Foi instalado, no campo experimental do CPAO-EMBRAPA,
Dourados,
MS,
um
ensaio
com
39
genótipos
de
trigo
resistentes e suscetíveis à ação do pulgão verde dos
cereais, Schizaphis graminum. O objetivo foi de avaliar a
eficiência da ação integrada entre cultivares resistentes e
o controle biológico, através da ação de parasitóides sobre
a praga. Os genótipos foram semeados em dois blocos, um com
o controle químico dos pulgões, sempre que a população
atingia o nível de dano, e o outro sem controle químico, com
a ocorrência natural da praga sobre as plantas. O Trigo BR
36, cultivar resistente, aos 50 dias após a emergência das
plantas,
apresentou
66,0
pulgões/planta,
a
cultivar
Jupateco, suscetível, uma população de 265,25 pulgões/planta
e a cultivar IAPAR 1, a mais infestada, 533,0 pulgões/
planta, ou seja, 75, O % e 87,6 % insetos a mais do que no
primeiro
genótipo,
respectivamente.
Aos
60
dias
da
emergência das plantas,
o índice de parasitismo
nos
gen6tipos resistentes va~iou de 10,0 % a 40,0 %, atingindo
100, O %,
aos 70 dias, na maioria, resultando em elevadas
produções de grãos. Nos suscetíveis, como a ação dos
parasitóides ocorreu muito tarde, as perdas no rendimento de
grãos variaram de 70,65 % a 100,0 %.

1 Trabalho apresentado no 4° SICONBIOL, Gramado, RS, 1994,
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Depto. de Fitossanidade,
Caixa Postal 776, 90012-970 Porto Aleg~e, RS.
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MONITORAMENTO DAS PRAGAS DE TRIGO ARMAZENADO

O presente estudo teve por objetivos o monitoramento de
pragas que ocorrem nos grãos armazenados a granel e· a
comparação dos métodos de amostragem. A coleta de amostras
foi realizada em silo vertical, de concreto, de capacidade
estática de 1.200 toneladas, utilizando-se dois métodos: no
primeiro, foi utilizada uma peneira de 20 cm x 20 cm, malha
de 2 mm, com um coletor na parte inferior; no segundo
método,
utilizaram-se
armadilhas
de
plástico,
tipo
"Burkholder Grain Probe", que consistem em tubos plásticos
de 2,5 cm de diâmetro e 36 cm de comprimento, perfurados na
metade superior. O sistema de monitoramento foi instalado em
fevereiro de 1994, com a colocação de 10 armadilhas
plásticas, sendo cinco a 1 m de profundidade na massa de
grãos, e cinco colocadas com a extremidade superior rente à
superfície da massa de grãos. As avaliações foram realizadas
a cada 15 dias, tendo duração de 6 meses, com a coleta dos
insetos nas armadilhas e a peneiragem de 500 g de grãos em
cada ponto de amostragem.
Os insetos coletados
foram
contados e identificados. No momento da avaliação, foram
feitas as leituras da temperatura e da umidade dos grãos em
cada ponto de amostragem. O experimento exigiu a realização
de expurgo dos grãos, aos 4 meses, devido à detecção de
início de infestação. As espécies de insetos encontradas
foram: Rhyzopertha dominica, Sitophilus spp., Oryzaephilus
surinamensis, Cryptolestes ferrugineos, Tribolium castaneum
e Liposcelis spp. As espécies encontradas através dos dois
métodos foram as mesmas, porém as armadilhas plásticas
capturaram somente insetos vivos, enquanto que com a peneira
foram coletados insetos vivos e mortos. O número de insetos
das espécies C. ferrugineos e O. surinamensis foi maior nas
armadilhas plásticas. Verificou-se
que é fundamental o
monitoramento das pragas, pois isso determina o início da
infestação, possibilitando o controle sem que ocorram perdas
na massa de grãos.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 COTRIJAL. Caixa Postal 02, 99470-000 N~o-Me-Toque,
RS.
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OCORRÊNCIA DE Bacillus sp., CAUSADOR DE EPIZOOTIA EM LARVAS
DE Phytalus sanctipaulil
D.N. Gassen2 e T. Jackson3
O
corá-do-trigo,
Phytalus
sanctipauli
(Col.,
Melolonthidae), ocorre no Rio Grande do Sul como praga em
plantas cultivadas, especialmente em áreas sob sistema de
preparo convencional de solo, em pastagens de campos nativos
e em fruteiras.
As larvas de 3° estádio causam danos no
período entre março e agosto.
Em lavouras infestadas com a
praga,
constatou-se
o
colapso
de
populações,
com
o
desaparecimento do inseto nos anos seguintes, atribuído à
ação de agentes de controle natural. Em 1991, a presença de
uma bactéria do gênero Bacillus foi detectada na hemolinfa
de larvas de !:. sanctipauli coletadas a campo.
Em 1993,
larvas infectadas com a bactéria
foram encontradas em
lavoura de trigo, sobre resteva de soja, conduzida sob
sistema convencional de preparo de solo, em Palmeira das
Missões, RS.
Em abril, constatou-se a população média de
43,4 larvas de terceiro estádio e de 1,4 adultos em
dormência/m2•
As larvas apresentavam mobilidade reduzida e
seus corpos continham substância esbranquiçada acima do
volume observado em larvas com atividade normal. Durante os
meses de junho e julho, as larvas reduziram ainda mais a
mobilidade e apresentavam quase a totalidade do conteúdo do
corpo tomada por líquido esbranquiçado denso, de aspecto
leitoso. A hemolinfa das larvas foi examinada e constatouse a presença de grande quantidade de esporos de bactéria do
gênero Bacillus.
O uso de bactérias no controle biológico
aplicado, em larvas de melolontídeos, é uma alternativa
adotada para controle da praga em gramados, nos Estados
Unidos e no ,Japão, e em pastagens, na Nova Zelândia.
Formulações contendo esta bactéria podem ser desenvolvidas
para o controle biológico de populações dessa praga no sul
do Brasil.

1 Trabalho apresentado na IV Reunião Sul-Brasileira
de Insetos de Solo,
Passo Fundo, RS (agosto 1993).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 MAF, P.O. Box 24, Lincoln, New Zealand.
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ATIVIDADE DA REDUTASE DO NITRATO EM TRIGO. I. DEFINIÇÃO DE
METODOLOGIA

Com o objetivo de adaptar a metodologia para estudar a
atividade da enzima redutase do nitrato (ARN) em trigo, as
sementes foram pré-germinadas em caixa de areia estéril e
transferidas para vasos com 1,5 1 de solução nutritiva
completa de Hoagland, sob aeração a cada 15 minutos.
Semanalmente, a solução nutritiva foi substituída, e o pH
foi corrigido para 5,8. As plantas foram mantidas em
fitotron a intensidade luminosa de 150 pE/m2.s, com 75 % de
umidade relativa e com fotoperíodo de 14 horas. Durante o
desenvolvimento das plantas, retiraram-se todos os afilhos,
conservando-se apenas o colmo principal. A ARN "in vivo" foi
efetuada utilizando-se
discos
foliares e segmentos. de
raízes. A máxima atividade da enzima, tanto nos discos
foliares quanto nos segmentos de raízes, foi obtida na
concentração de 10-3M de KN03 no meio de incubação, em
intervalo de tempo entre 30 e 60 minutos, a temperatura de
30 oCo Nos segmentos de raízes, foi observada alta taxa da
ARN nos primeiros 20 minutos de incubação, seguida de
estabilização, razão pela qual adotou-se o mesmo período de
incubação determinado para folhas. Houve pequena variação
diária na ARN, sendo que às 9 horas da manhã registrou-se a
ARN mais eleyada, decrescendo após e permanecendo estável
durante o restante do dia. Para eliminar essas variações,
adotaram-se os horários compreendidos entre 10 e 15 horas
corno sendo ótimos para a determinação da ARN, tanto em
raizes quanto em folha& de trigo.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista do CNPq.
3 Bolsista CNPq-PIEP!EMBRAPA.
4 Bolsista da FAPERGS.

de Trigo

(CNPTj, Caixa

Postal

569,
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ATIVIDADE DA REDUTASE
TEMPERATURA AMBIENTE

DO NITRATO

O. Rodrigues1,
Minussi3

Didonet1,2,

A.D.

EM TRIGO.

II. EFEITO

DA

Com o objetivo de verificar a influência da temperatura
na atividade da enzima redutase do nitrato (ARN) em plantas
de trigo, instalaram-se ensaios em fitotron, a 10, a 20 e a
30 oCo A intensidade luminosa foi de 150 pE/m2.s, com
fotoperíodo de 14 horas e umidade relativa de 75 %. As
plântulas de trigo, cultivar BR 23, após pré-germinadas,
foram colocadas para crescer em recipientes escuros contendo
1,5 I de solução nutritiva completa de Hoagland, pH 5,8, sob
aeração a cada 15 minutos, substituída semanalmente. A
atividade "in vivo" da enzima foi determinada semanalmente
em raízes, em colmos mais bainhas e em folhas, conforme
metodologia adaptada pelo Laboratório de Fisiologia Vegetal
da EMBRAPA-CNPT. Também foi determinado o teor de nitrogênio
nítrico. Em todas as temperaturas avaliadas,
a maior
quantidade de nitrato foi reduzida nas folhas, principalmente na fase inicial de desenvolvimento, com exceção das
plantas crescidas a 10 'oC, que nesta fase tiveram a ARN
bastante baixa. A ARN radicular foi baixa e praticamente
constante em todas as temperaturas, apresentando o pico de
atividade aos 46 dias após a germinação, nas temperaturas de
10 e de 20 oç. Nos colmos mais bainhas, a ARN seguiu praticamente o mesmo modelo da ARN radicular, tendo atividade
ligeiramente mais elevada que esta nas temperaturas de 10 e
de 20 oCo Nas temperaturas estudadas, a maior quantidade de
nitrato foi detectada nas raízes, seguindo-se colmos mais
bainhas e folhas. A menor ARN de plantas crescidas a 10 °c
durante a fase inicial de desenvolvimento, até 40 dias após
a germinação, provavelmente está associada a problemas de
translocação de nitrato para a parte aérea. Nas temperaturas
de 20 e de 30 °c, as maiores taxas de redução de nitrato
foram verificadas exatamente nesta fase inicial de desenvolvimento das plantas, tendo havido poucas diferenças entre
essas duas temperaturas.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista do CNPq.
3 Bolsista da FAPERGS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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ATIVIDADE DA REDUTASE DO NITRATO EM TRIGO. III. EFEITO DE
DOSES E DE ÉPOCA DE APLICAÇÃO DE NITROG~NIO

A atividade da redutase do nitrato (ARN) foliar foi
avaliada durante o desenvolvimento da planta de trigo,
crescido
em
vasos,
em
casa
de
vegetação,
usando-se
diferentes doses e épocas de aplicação de nitrogênio: A
cultivar de trigo utilizada foi BR 23, com os tratamentos:
A
Testemunha sem aplicação de N; B
15 kg N/ha, na
semeadura; C - 15 kg N/ha, na semeadura, + 45 kg N/ha, no
afilhamento; D - 15 kg N/ha, na semeadura + 45 kg N/ha, no
emborrachamento; E
idem tratamento C + 60 kg N/ha, no
emborrachamento; F - 15, kg N/ha, na semeadura, + 105 kg
N/ha, no afilhamento. Os tratamentos foram distribuídos em
blocos completamente casualizados, com 20 repetições e 5
plantas/vaso. A ARN foi medida na folha bandeira e demais
folhas, avaliando-se também o teor de nitrogênio nítrico. A
ARN por unidade de área foliar verde (cm2) decresceu a
partir do início do afilhamento, permanecendo baixa, até o
final do ciclo, nos tratamentos que receberam 15 kg N/ha na
semeadura e 45 kg N/ha no afilhamento. Os tratamentos que
receberam N no emborrachamento, ou maior quantidade de N no
afillhamento (105 kg N/ha), apresentaram aumento sensível na
ARN
a
partir
da
antese,
em
função
do
aumento
na
disponibilidade do substrato (nitrato) para a enzima. Os
teores de nitrato na planta, de forma geral, acompanharam as
variações da ARN, porém o tratamento que recebeu somente 15
kg N/ha na semeadura e o que recebeu 15 kg N/ha na semeadura
+ 45 kg N/ha no afilhamento tiveram
incremento no teor de
nitrato nos tecidos, que foi acompanhado por decréscimo na
ARN. Nesses tratamentos, parece ter havido algum fator que
limitou a ARN, provavelmente uma disponibilidade reduzida de
esqueletos de carbono, em função da demanda elevada de
carboidratos para os grãos.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista do CNPq.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA RADICULAR DE TRIGO E DE OUTROS CEREAIS
DE INVERNO. RESULTADOS PRELIMINARES

As culturas sensíveis ao A13+ tendem a concentrar suas
raízes
na
camada
de
solo
com
acidez
corrigida.
O
aprofundamento das raízes é limitado pela presença de A13+
nas camadas não corrigidas. As diversas espécies de cereais
de inverno apresentam diferentes tolerãncias ao A13+; por
isso, é importante verificar o efeito desse elemento sobre o
desenvolvimento radicular. Nos anos de 1992 e 1993, efetuouse a abertura de trincheiras no solo na profundidade de O a
60 cm, possibilitando a determinação do comprimento das
raízes, mediante a utilização do método da malha quadrada
(Bohm, 1979), e a coleta de solo para avaliação de
parâmetros químicos. Em 1992, avaliou-se o sistema radicular
de aveia preta comum, de trigo PF 87453 e dos genótipos de
cevada BR 2, PFC 85104 e PFC 86125, em solo corrigido. Após
as avaliações, o solo foi recolocado nas trincheiras e
corrigido com calcário finamente moído, de acordo com a
recomendação, até 60 cm. Em 1993, cultivaram-se, em faixas,
sobre essas .trincheiras ~orrigidas em profundidade, trigo BR
23, cevada MN 599 e PFC 85104, centeio BR 1 e aveia preta
comum. Neste ano, as trincheiras foram reabertas para
proceder-se à avaliação das raízes dessas culturas em solo
corrigido até 20 cm e em solo corrigido até 60 cm.
Analisando-se os resultados obtidos em 1992, constatou-se,
de modo geral, maior concentração de raízes nas camadas
superficiais de solo. Constatou-se, também, que, nas camadas
de solo abaixo daquela corrigida até 20 cm, o A13+
permaneceu em altos níveis. A cevada foi a culttira mais
sensível ao A13+, limitando seu crescimento radicular na
camada corrigida, onde concentrou 90 % de raízes, não
ultrapassando os 30 cm de profundidade. As culturas de aveia
preta comum, de trigo e de centeio apresentaram cerca de 70
% de suas raízes na camada corrigida, sendo que o restante
das raízes ultrapassou
os 60 cm de profundidade.
Os
resultados de 1993 mostraram que, em função de forte
estiagem,
as
raízes
de
cevada
alcançaram
40 cm de
profundidade, enquanto que as de trigo, de aveia preta comum
e de centeio passaram de 60 cm. Nos horizontes onde se
corrigiu.o
solo até 60 cm, o desenvolvimento radicular
ocorreu ao longo de todo o perfil para todas as culturas. A
cevada MN
599 apresentou
mais
espigas
(4O
%)
e a
esterilidade das espigas foi mais baixa (21 %) onde o solo
foi corrigido até 60 cm de profundidade, enquanto que em
solo com correção até 20 cm a esterilidade das espigas foi
de 54 %.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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AVALIAÇÃO
SENSIBILIDADE

SIMULTANEA
AO
ÁCIDO

PARA
TOLERANCIA
GIBER~LICO
EM

AO

TRIGO

ALUMINIO
HEXAPLÓIDE

"A,L,C,
Dornelles,
F,I,F,de
Carvalho;
L,C, Federizzi,
de M-, Serlfno-Tavares,
A, Amaral,
A, Mittelmann
*

E

M,J,C,

O
crescimento
em
índices
geométricos
da
população
mundial
e
suas
necessidades
nutricionais,
determinam
uma
necessidade
de
incremento
de
produção
de cereais
como
o
trigo
(Triticum
aestivum
L,),
seja
por
uma
maior
produtividade--de
pela
expansão
das fronteira
agrícolas.
A introdução
de caracteres
como
o porte
baixo,
por permitir
o uso de técnicas
agronômicas
mais avançadas,
e
iii
tolerâncias
a toxicidade
do alumínio
(Al )
do
solo,
que
viabi I iza a uti I ização
de áreas
tidas
como marginais,
estão_
entre
os
objetivos
mais
importantes
para
os melhoristas
de
trigo.
Estes
caracteres
têm demonstrado
possibi I idades
de
seremselecionados
de forma
mais
eficiente
e rápida
em
condições
controladas
com
solução
nutritiva.
O
presente
trabalho
objetivou
testar
a possibi I idade da
real ização
de
seleção
simultânea
para estes
caracteres,
Seis genótipos
de
trigo
hexaplóide
de comportamento
conhecido
em relação
a sua
reação
a toxicidade
do alumínio
(AI ff+)
e sensibi I idade
ao
ácido
giberél ico
(AG3>,
foram
submetidos
a
testes
simultâneos
em
que foram
uti I izadas
duas concentrações
de
AI+++
(zero
e
dez
ppm)
e
três
momentos
de
início
da
administração
do AG3
(sem o uso -de
AG3, a partir
do
5Q dia
de experimento
e
a partir
do 8Q
dia de experimento>
em um
fatorial
2 x 3, Os resultados
mostraram
que estes
testes
são
viáveis
pois não
foi identificada
interação
entre
os
dois
fatores
que afetasse
a resposta
das plântulas,
Os
genótipos
responderam
de
forma
mais
adequada
ao
esperado
nos
tratamentos
com dez ppm
com AIH+
e com AGJ a partir
do 8Q
dia de experimento,

grãõs~--ou

*

Departamento
Agronomia,
UFRGS,
Alegre.
RS,

de
Plant~s
de
Lavoura,
Faculdade
Caixa
Postal
77.6,
CEP 90001-970,

de
Porto
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DO RENDIMENTO

G.R. Cunha2,
MacManey4

L.A.

EM GENÓTIPOS

Ventimiglia3,

J.C.

DE TRIGO
Haas2,

R.

ARGENTIN01
Garcia3

e M.

O rendimento
de grãos
em trigo
é dado pelo produto
entre o número de grãos por unidade de superfície
e a massa
individual
de grão. Para a composição
do seu rendimento
os
genótipos
utilizam
estratégias
diferenciadas,
que envolvem
mecanismos
compensatórios
entre os componentes
numéricos
do
rendimento.
Diante
do exposto,
o presente
trabalho
visou
determinar
as estratégias
de composição
do rendimento
em
alguns genótipos
de trigo argentino
- cv. Federal, LAJ 3239,
LAJ
3254,
LAP
2350
e T4l
através
de
um
ensaio
em
delineamento
completamente
casualizado
(DCC),
com
3
repetições,
em parcelas
de 16, O m x 2,75 m, semeado
em
linhas
separadas
de 0,125 m, com densidade
de 100 kg de
sementes
por
ha,
localizado
no
"Campo
Experimental
do
Criadero PRODUSEM",
Pergamino,
Bs. As., República
Argentina
(33053'S, 60034'W e altitude de 68 m), durante o período de
julho a dezembro de 1992. As avaliações
foram efetuadas
em 4
segmentos
de 0,5 m de linha de plantas,
em cada parcela.
Constatou-se
que esses genótipos
baseiam
seu rendimento
em
diferentes
estratégias
e
que
há
compensações
entre
os
componentes
numéricos
do rendimento.
De modo geral, Federal
baseia
seu rendimento
na eficiência
de perfilhamento;
LAJ
3239,
no índice
de fertilidade
da espiga;
LAJ
3254,
no
número de afilhos por planta e na massa de grão; LAP 2350,
no número de afilhos por planta, no índice de fertilidade
da
espiga e na massa de grão; e T41, no número de afilhos por
planta e no índice de eficiência
do perfilhamento.

1 Trabalho realizado corno um dos requisitos à conclusão do "lI CURSO
SOBRE INVESTlGACIóN
EN MANEJO DE TRIGO Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA",
Convênio INTA/CIMMYT, Pergarnino, Bs. As., República Argentina, 1992.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPTj, Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 INTA-EEA Pergarnino, 2700 Pergarnino, Bs. As., República Argentina.
4 PRODUSEM, C.C. 192, 2700 Pergarnino, Bs. As., República Argentina.
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Foram
analisadas
as
relações dos componentes
do ren
dimento
do
trigo,
entre
si
e com
a produção de grãoS,
em
ensaios de rendimentos
conduzidos
durante onze anos na
localidacie de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os graus
de
associação
linear
das
var~aveis
preditoras
peso hectolí
trico,
peso
de
~il
grãos,
número de
plãntulas,
numero
de
afilhos,
numero de
espigas,
numero de dias até o
espigamento
e altura, entre
si
e com
a variável resposta
foram
medidos
por
análise
de
correlação
linear simples
e múltipla,
esta
pelo
método
de
seleção
descendente
modificado.
Na
condição
estudada o rendimento
de
grãos
foi
mais
influenciado
por variáveis
relacionadas
com
o
tamanho
e enchimento
dos
grãos (peso
hectolítrico
e peso de
mil
grãos)
sendo
pouco
influenciado
pelo ciclo ve
ge:ativo
das
plantas
e pela
densidade
populacional
de
plantulas
e de
espigas.
O
reduzido
número de
correlaçoes
significativas
entre
as
var~aveis
preditoras
indi
cou
falta
de
associação
linear
da
maioria
dos
componentes
do
rendimento,
permitindo
ganhos
de
um sem
con
sequente
redução
nos
demais.
A
variável
altura
das
plantas
mostrou-se
positivamente
correlacionada
com
numero
de
dias
até
o
espigamento
e negativamente
correlacionada
com
o
rendimento
de
grãos, apontando
tendên
cia
àos
genótipos precoces
e mais
produtivos
possuirem
~enor porte.

Universidade
Federal de Pelotas - FAEM
96 100 - Pelotas, RS
Bolsista

Caixa Postal
do CNPq

354,
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DENSID~DE E ~POCA DE SEMEADURA DO TRIGOI. EFEITO NA TAX~
DE ACOMULO DE MASSA SECA NO PERIoDO DE ~NCHIMENTO
DE GRAO~

C. Dal Morol,
Manfron

M. I. da S. Aude,

Valduíno

Estefanel,

P. A.

A taxa de acúmulo de massa seca e a duração do período
de enchimento
do grão afetam diretamente
o rendimento
de
grãos das culturas. Este experimento
tem por objetivo verificar o efeito da densidade e época de semeadura sobre
a
taxa de acúmulo de massa seca'no período de enchimento
de
grãos do trigo. Foi instalado em área axperimental
do Depar
tamento de Fitotecnia
da Universidade
Federal de Santa
Ma=
ria, em 1 93. Constou de três densidades
(150, 300 e
400
plantas/m
) e três épocas de semeadura
(25/05, 20/06 e
15/
07). O delineamento
experimental
foi blocos ao acaso a~ranjado em parcelas subdivididas,
com quatro repetições,
fi cando as épocas de semeadura nas subparcelas
e as densida des nas parcelas. A taxa média de acúmulo de massa seca
no
grão foi de 0,23 mg/grão/dia,
sendo que a maior taxa (0,48
mg/grão/dia)
ocorreu na semeadura realizada em 15/07.
Nesta seme;'.dura, o período de enchimento
de grão diminui
em
21 dias. O período da antese até a m~turação
fisiológica
foi de 63 dias na semeadura realizada em 25/05 decrescendo
para 49 dias na realizada em 15/07, correspondend0
a
770
e 767 graus dias acumulados,
respectivamente.
A densidade
2
de 150 plantas m
apresentou menor taxa de acúmulo de massa
seca no grão (0,26
mg/grão/dia).
A equação de regressão
que melhor caracterizou
o período de enchi~ento
de grãos
foi ~ = 0,003623 + 0,00114X - 0,00001492X~.

1

1
Depto

de Fitotecnia

- CCR -UFSM,

97119-900

Santa

Maria,

RS

XVII RENAPET,
FOLHA DE REPRODUÇÂÓ DE RESUMO
DENSIDADE E ~POCA DE SEMEADURA DO TRIGO. lI. EF~ITO SOBRE
RENDIMENTO E OS COMPONENTES DO RENDIMENTO DE GRAOS.
Carlos A. DaI Moro,! Miria
duíno Estefanel.

O

r. da S. Aude, Enio Marchezan, VaI -

A região central do Rio Grande do S~l, on~e_e~tá localizada Santa Maria é definida pelas condiçoes cllmatlcas
corno
marginal para o trigo, ocorrendo alta umidade relativa do ar
e temperaturas elevadas principalmente durante o período de
enchimento do grão. Objetivou-se estudar a melhor época e den
sidade de semeadura, procurando escapar do período de maior T
sensibilidade, que vai da antese até a maturação fisiológ~ca:
O experimento foi instalado em área pertencente ao Departamen
to de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, RS~
em 1993. O delineamento experimental usado foi blocos ao acaso, em parcelas subdivididas. Nas subparcelas ficaram
as
épocas (01/05, 28/05, 21/06 e 19/07/93) e nas parcelas
as
densidades de semeaduras (ISO, 300 e 400 plantas/m2), Não hou
ve interação significativa entre época e densidade para rendI
me~to de grãos, número de grãos por espiga, número de espigas
/m e peso do hectolitro, mas houve interação para peso
de
1000 grãos. A época de semeadura não afetou o n9 de grãos/espiga, mas o maior rendimento de grãos (1260kg/ha) foi obtido'
n~ semeadura :ealiz~da em 28/05, que apresentou também maior'
nu~ero de esplgas/m i319)
e peso hectolitro (75, 42).
P
alor p~so de 1000 graos foi obtido na densidade de 150 m2.
uanfo as dendid~des o maior rendimento de grãos foi obtido
om 300p1antas/~ ass~m co~o o maior peso hecto itro. O maior
9 de graos(esplga f02 Obtldo com 150 pl~tas/m
e o maior núero de_esplgas P?r m com 400 plantas/m~. Quanto ao peso de
OO~ graos a ~ensldade que proporcionou maior peso de qrãos '
arlOU com a epoca de semeadura.
_
I

I

1

lDepto. de Fitotecnia-CCR- UFSM, 97119-900 Santa Maria. RS
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DETERMINAÇÃO
QUANTITATIVA
DAS RELAÇÕES
ENTRE
DESENVOLVIMENTO
EM TRIGO
O. Rodriguesl,
J.C.B.
Lhambyl,
Soares2 e J.A. Marchese3

A.D.

TEMPERATURA

Didonetl,

R.

de

E

C.

O tempo calendário
(dias) tem sido usado freqüentemente para prever
o estádio
de desenvolvimento
dos cereais.
Contudo,
apresenta
limitada precisão
quando se deseja fazer
previsões
do desenvolvimento
feno lógico
fora dos locais
e
das datas de semeadura
nos quais foram gerados.
Essa inadequação deve-se
à dependência
do desenvolvimento
das culturas ao efeito
dos fatores
de ambiente
(temperatura,
fotoperíodo e vernalização).
Fotoperíodo
e vernalização
mostram
aI to grau de dependência
de genótipos,
enquanto
a temperatura possui efeito mais amplo, haja vista a ausência de culti vares
insensíveis
à temperatura.
Assim,
modelos
baseados
em temperaturas
poderiam
ser usados por produtores,
de forma
mais direta, na aplicação
de herbicidas
hormonais.
Tais informações
são também necessárias
à pesquisa,
no sentido
de
comparar processos
dinâmicos,
como as taxas de crescimento
e
a absorção
de nutrientes,
numa base de tempo normalizada.
Assim,
o obj eti vo deste trabalho
foi desenvolver
um modelo
baseado
na temperatura
que explicasse
a maioria
das variações observadas
no desenvolvimento
da cultura de trigo e melhorasse
a precisão
nas previsões
dos estádios
fenológicos.
Para tal, foram conduzidos
dois experimentos,
sob condições
de campo, em 1992 e em 1993, com diferentes
épocas de semeadura, na EMBRAPA-CNPT,
Passo Fundo, RS (28°15'S,
52°24'W
e
684 m de altitude),
utilizando
as cultivares
BR 35 e BR 23.
Para a determinação
quantitativa
das relações entre temperatura e desenvolvimento
para as cultivares
referidas,
utilizou-se
a soma das temperaturas
médias
(Tm), acima de uma
temperatura
base
(Tb), medida
em graus dias
(Tempo Térmico=TT). A Tb e o TT requeridos
para cada subperíodo
foram
caiculados
através
de regressão
entre a taxa de desenvolvimento e a temperatura
média. A Tb corresponde
à intersecção na abscissa,
e o TT, ao inverso da inclinação
da equação
de regressão.
O tempo
entre os subperíodos
foi calculado
através da resolução
t = TT / Tm - Tb. O somatório
de cada
subperíodo
expressa
o tempo de desenvolvimento
completo
de
trigo, da semeadura
à maturação
fisiológica.
O modelo assim
gerado foi validado
em cinco cultivares
de trigo
(BR 14, BR
4, CNT 8,. Maringá
e CEP 24) oriundas
de ensaios
desenvolvidos em 1984, em 1985 e em 1993. Os valores
observados
e
calculados
para
os diferentes
subperíodos
indicam
que o
modelo
pode
constituir-se
em um mecanismo
para
prever
o
comportamento
de trigo sob diferentes
condições
de ambiente.
EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista de Aperfeiçoamento
da FAPERGS.
3 Professor da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco,PR.
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Admitindo
tempo

de enchimento

da a duração
brasileiras

ríodo,

de trigo.

SB 7519,

CEP

PF 75171,

2

longo.

de formação
7596

dos

EMBRAPA
96001-970

menor

grãos,

e as cultivares

- Caixa

- Pelotas,

RS

Postal

403,

o

foi estuda

demonstram

exis

des1e

pe-

tardias,

por possuirem

as cultivares

Frontana,

entre

em cultivares

na duração

nas cultivares

Destacaram-se,

72393,

e Nobre

- CPACT

obtidos

cultivares

e IAS 58; as cultivares

CNT 9, PEL

Cotiporã

dos grãos

Os resultados
entre

positiva

e a produtividade,

de formação

mostrou-se

vegetativo

período

xilha,

variação

o qual

de correlação

dos grãos

do período

'tir grande

ciclo

a existência

de

longo

super-precoces

precoces

PAT 7392,
de ciclo

Jacui,
IAS 54, C~
intermédi-
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EFEITO DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA NA PRODUÇÃO DE TRIGO
O. Rodriguesl, J.C.B. Lhambyl, A.D. Didonetl, J.A. Marchese2
e C. Scipioni3
Com os objetivos de determinar o período crítico de
~eficiência hídrica em trigo (Triticum aestivum
L., cv. BR
35) e seu efeito na produção de grãos e nos processos
fisiológicos associados ao crescimento e ao desenvolvimento,
foi conduzido um ensaio em casa de vegetação na EMBRAPACNPT, Passo Fundo, RS (28°15'S, 52°24'W e 684 m de altitude). Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com arranjo fatorial de tratamentos, com quatro repetições. Os
tratamentos constaram de três níveis crescentes de desidratação (aproximadamente -1,O; -2,O; e -3,O MPa), impostos às
plantas, pela suspensão da irrigação, quando estas atingiram
os seguintes estádios de desenvolvimento fenológico: 4a
FOLHA, FOLHA BANDEIRA,
ANTESE
e GRÃo LEITOSO.
A partir do
momento em que os referidos níveis de desidratação foram
atingidos, as plantas foram reidratadas. À medida que as
plantas foram desidratadas e reidratadas, avaliaram-se o potencial hídrico, a área ,de lâmina foliar, o número de afilhos e o peso de massa seca de espigas e de folhas. Após a
colhei ta, foram determinados os componentes de rendimento.
Nas condições estudadas, observou-se que, independente do
estádio de desenvolvimento, o déficit hídrico de até
-2,O
MPa não afetou significativamente o rendimento de grãos. Somente com déficits hídricos maiores o rendimento foi prejudicado. Assim, o menor rendimento de grãos obtido verificou-se quando a deficiência hídrica foi imposta no estádio
de FOLHA BANDEIRA
(cerca de 18 dias antes da antese), com
redução de aproximadamente 94 %, seguido dos estádios de
ANTESE
(início da extrusão das anteras) e de 4a FOLHA, com
cerca de 50 % e 37 % de redução, respectivamente. No estádio
de GRÃo LEITOSO, os níveis de desidratação impostos não afetaram significativamente o rendimento de grãos, comparativamente ao controle. Com relação aos componentes de rendimento, de maneira geral, observou-se que a redução do rendimento de grãos por efeito da deficiência hídrica esteve mais
associada ao número de grãos por área (r2 = 0,81) definido
em pré-antese do que ao peso de grãos (r2 = 0(57) definido
em pós-antese. A diferença no número de grãos por área foi
mais asso~iada ao número de grâos por espiga (r2 = 0,76) do
que ao número de espigas (r2
O,04), caracterizando a
influência maior que o
número de grãos por espiga parece
ter no rendimento, do que o peso de grãos, e, conseqüentemente, a importância da fase de pré-antese.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista do CNPq.
3 Bolsista da FAPERGS
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EFEITO DA TEMPERATURA NA TAXA E NA DURAÇÃO DE CRESCIMENTO DE
GRÃos EM TRIGO
O. Rodriguesl, J.C.S. Lhambyl, A.D. Didonetl, G.R. Cunha1,
R. de C. Soares2 e J.A. Marchese3
O rendimento de grãos em trigo depende do número de
grãos por unidade de área e do peso destes. Após o número de
grãos ter sido determinado, o rendimento dos cereais é proporcional ao peso por eles apresentado, o qual depende da
taxa e da duração de seu crescimento. Objetivando determinar
o efeito da temperatura na duração e na taxa de crescimento
dos grãos em trigo, realizaram-se, em 1992 e em 1993, na
área experimental da EMBRAPA-CNPT (28°15'S, 52°24 'w e 684 m
de altitude), 2 experimentos, utilizando duas cultivares de
trigo (BR 23 e BR 35), semeadas em quatro épocas (maio a setembro). A partir da antese, colheram-se 5 espigas de colmos
principais, por parcela, a cada 3 dias, e retiraram-se 4 espiguetas centrais. Com os valores de peso de grãos, ajustouse um modelo linear relacionando o crescimento dos grãos e o
tempo térmico a partir da antese. As taxas e as durações de
crescimento dos grãos e o peso final destes, para cada variedade, e a data de semeadura foram estimados a partir desses modelos. Para o cálculo do tempo térmico (TT) e da taxa
de crescimento de grãos utilizou-se a temperatura base de
8°C. O rendimento de grãos em trigo diminuiu, à medida que
se atrasou a data de semeadura. Essa redução, para as cultivares em estudo, esteve mais associada à redução no número
de grãos por espiga e ao peso de grãos (r2 = 0.705, P >
0,001; r2 = 0.735, P > 0,001, respectivamente). O período de
crescimento de grãos diminuiu, em média, de 43 a 26 dias,
para BR 23, e de 42 a 27 àias, para BR 35, entre a primeira
e a última datas de semeadura. Essa redução do tempo calendário foi compensada por aumento na taxa de crescimento de
grão, até a terceira época de plantio, que, para os anos de
1992 e de 1993, foram os dias-27/7 e 07/8, respectivamente. A redução do período de crescimento de grãos (Duração do
Crescimento), expressa em tempo térmico (OC dia), não esteve
associada à redução do peso de grão (r2 = 0,23 n.s). A taxa
máxima de crescimento dos grãos em função do tempo térmico
(mg/oC dia) reduziu-se com o atraso da semeadura, estando
fortemente relacionada com a redução do peso dos grãos (r2 =
0,8245, p > 0,001). Portanto, seria possível selecionar para
altas taxas de crescimento de grão através de avaliações de
peso de grãos. Assim, o aumento do peso dos grãos promovido
pelo aumento do período de seu crescimento não parece ser a
melhor estratégia para elevar o rendimento de grãos, nas
condições de cultivo de Passo Fundo.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo(CNPT), Caixa Postal
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista de Aperfeiçoamento
da FAPERGS.
3 Professor da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco,PR.
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NA ACUMULAÇÃO

E TRANSPORTE

DE NUTRIENTES

EM GENÓTIPOS

Na região tritícola paranaense, nos solos de elevada acidez há uma
alta saturação de alumínio, fator que restringe o desenvolvimento
radicu
lar em profundidade, não permitindo aproveitamento
de água e de nutrien
tes pelas plantas de trigo. na presença de alumínio tóxico, há diferença
entre plantas na absorção de nutrientes. Com objetivo de avaliar o efei
to do alumínio na absorção e distribuição de nutrientes por
variedades
de trigo, conduziu-se o ensaio em microparcelas de alvenaria com
material de solo de um latossolo roxo álico em Londrina. As saturações
de
alumínio de 0%, 15%, 30% e 45% foram obtidas através de cinco doses
di
ferentes de calcário estimadas através da incubação do solo com correti=
vos. Semeou-se 20 genótipos de trigo nas subparcelas e aos 112 dias após
emergência foi realizada a coleta da palha da parte aérea e grãos.
Efetuou-se a análise química do tecido vegetal avaliando-se os teores de ma
cro e micronutrientes
na palha e grãos de trigo. A partir desses result~
dos calculou-se as quantidades absorvidas pelos diferentes genótipos
de
trigo testados. Observou-se que a quantidade de macronutrientes
absorvi
da pelo trigo foi significativamente
reduzida na presença de alumínio to
xico no solo. Essa redução foi tanto maior quanto maior a saturação
no
solo. Na presença de alumínio tóxico, genótipos de trigo tolerantes acumularam quantidades maiores de nutrientes do que materiais sensíveis
ao
elemento. Essa acumulação ocorreu para todos os nutrientes estudados.
O
uso de variedades de trigo tolerante é um componente fundamental
no ma
nejo da fertilidade de solos ácidos.

1Acadêmico da Universidade
entífica do CNPq.
2Instituto
Londrina,

Agronômico
PR.

Estadual

do Paraná

de Londrina.

Bolsista

- IAPAR, Caixa Postal

de iniciação

1331, 86001-970
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PARA

DI)i'ERENTES FASES

ONTOGENÉTICAS

DE

O. Rodriguesl, J.C.B. Lhambyl, G.R. Cunhal, R. de C. Soares2
e J.A. Marchese3
A temperatura é considerada o principal fator de
ambiente que afeta a duração das fases ontogenéticas e a
taxa de desenvolvimento dos cereais. Vários métodos têm sido
propostos para a determinação quantitativa das relações
entre temperatura e desenvolvimento. Um método simples,
utilizado com essa finalidade, consiste na sornadas temperaturas médias, acima de urna temperatura base (temperatura
abaixo da qual não ocorre crescimento=TB) medida em graus
dias (Tempo Térmico=TT). O grau de correlação
entre o TT e
o desenvolvimento (na ausência de respostas fotoperiódicas)
é dependente da correta determinação da TB. O objetivo deste
estudo foi determinar as temperaturas base nos diferentes
subperíodos do desenvolvimento de trigo, assim delimitados:
semeadura-emergência (Sm-Em), emergência-duplo anel (Em-Da),
duplo anel-espigueta terminal (Da-Et), espigueta terminalantese (Et-An) e antese-maturação fisiológica (An-Mf). Para
tanto foram conduzidos experimentos, em condições de campo,
em 1992 eem
1993, com quatro épocas de semeadura, na
EMBRAPA-CNPT, Passo Fundo, RS (28°15'S, 52°24'W e 684 m de
altitude), utilizando-se as cultivares BR 23 e BR 35,
recomendadas .para cultivo no sul do Brasil. As temperaturas
base nos subperíodos foram estimadas através de regressão
linear, relacionando-se a taxa de desenvolvimento (l/dia),
em cada subperíodo, com a respectiva média. Com exceção do
subperíodo Sm-Em, para o qual utilizou-se a temperatura do
solo a 0,05 m de profundidade, nos demais usou-se a
temperatura do ar ao nível do abrigo meteorológico (1,5 m
acima do solo). Em geral, à medida que as plantas se
desenvolveram, as temperaturas base aumentaram, exceto para
o subperíodo Da-Et. Para os subperíodos Sm-Em, Em-Da, Da-Et,
Et-An e An-Mf, as respectivas temperaturas bases foram:
2,12;
4,76; 0,86; 8,44 e 8,00 oCo Concluiu"':se que a
temperatura base não é constante durante o desenvolvimento
de trigo e o uso de uma única temperatura base para todas as
fases ontogenéticas não é apropriado para as condições de
Passo Fundo.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista de Aperfeiçoamento
da FAPERGS.
3 Professor da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco, PR.
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TOLERÂNCIA AO ALUMÍNIO: RELAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS RAÍZES EM
SOLUÇÃO HIDROPÔNICA COM A TOLERÂNCIA NO SOLO E NA LAVOURA1

Solos ácidos limitam o crescimento de plantas em 1,6
bilhões de ha no mundo. A toxicidade do alumínio nesses
solos é o principal fator limitante e pode ser superada
através da correção e/ou através do melhoramento genético.
A produção de cultivares tolerantes apresenta uma relação
custo/benefício
muito
favorável.
Os
objetivos
desta
investigação foram: avaliar e correlacionar o crescimento de
raízes em solução hidropõnica e estabelecer um índice de
tolerância das raízes (ITR), em plântulas, com resultados de
experimentos em vasos ou com notas de campo. Trinta e quatro
genótipos de trigo do Brasil, um da Argentina, quatro db
México e dois dos Estados Unidos foram avaliados. As
plântulas
germinadas sobre papel filtro umedecido em
placas de Petri
foram colocadas sobre uma tela que
flutuava em solução hidropõnica sem fósforo [400 ~ CaC12;
650 ~ KN03; 250 ~ MgC12; 10 ~
(NH4)2S04; 40 ~ NH4N03] [pH
4.0), contendo 0,0, 0,5,1,0, 2,0 e 4,0 mg Al L-1 [A1C13] [1
mg L-1 = 37 ~ de Al]. O pH foi ajustado para 4,0 com HC1,
depois da adição do' [A1C13]. Os tanques foram mantidos sob
fotoperíodos de 14 h dia/10 h noite e a temperatura de 26
oCo O comprimento das raízes de todos os genótipos foi
reduzido com a elevação das concentraçães de Al na solução.
Os genótipos sensíveis e tolerantes foram identificados com
precisão. BH 1146, IAC 5, CNT 1 e Fronteira tiveram as
raízes mais
compridas.
As
correlaçães
mais
estreitas
(r2 = 0.728, com as notas de campo nas cultivares, e
r2 = 0.724, com os experimentos em solo, nos genótipos
antigos) foram obtidas com o comprimento das raízes na
solução contendo 1 mg Al L-1. Esse método simples é útil aos
programas
de
melhoramento
para
avaliar
populações
segregantes e coleções, pela repetibilidade dos resultados e
pela possibilidade de se avaliar grande número de indivíduos
em espaço de tempo reduzido (7 dias).

1 Trabalho desenvolvido
em cooperação com o Dr. J.P. Gustaison e com o
Dr. D. Somers, na Uni versi ty oi Missouri
Co1urnbia, durante licença
sabática.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS. Bolsista do CNPq.
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ÉPOCAS DE SEMEADURAS MAIS ADEQUADAS PARA O CULTIVO DE TRIGO
NAS REGIÕES A, B E C DO ESTADO DO PARANÁ

F.A. Franco1; L.A.C. campos2;
M.C. Bassoi3; C.A. Gaudênci03

S.R.

Dott03;

D.

Brunetta4;

No Estado do Paraná ocorre variações de ambiente, em
decorrência das condições climáticas, durante o período de
cultivo de trigo e em diferentes anos. E para obtenção de
maior estabilidade de rendimento nas diferentes regiões
agrícolas,
foi avaliada
a implantação da cultura
em
diferentes anos. Os ensaios Centro-Sul Brasileiro para
solos com e e sem alumínio, foram implantados em diferentes
épocas de semeaduras e em locais representativos das zonas
A, B e C. Para comparar os resultados foram reunidas médias
de nove anos. E foi empregado a frequência em nove e também
nos últimos cinco anos, para determinar a probabilidade de
obter bom rendimento de grãos e reduzir as perdas por
geada. As informações de ocorrência de geada em Cascavel,
no período de 1985 a 1993, demostraram que nos meses de
junho e julho é alta a probabilidade de obter temperaturas
abaixo de zero. Na avaliação dos resultados pela frequência
de boa produtividade de grãos o terceiro decêndio de abril
na zona A e B e segundo de maio na zona C com alumínio
foram mais favoráveis ao cultivo do trigo. E as cultivares
de ciclo intermediário foram mais adequadas para cultivo
nas regiões B e C (oeste), de frequente formação de geada,
devido serem implantadas em ambientes mais favoráveis ao
cultivo de trigo, e serem menos afetadas por condições
adversas.

1

organização das Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR,
2 Caixa Postal 301, CEP 85806-970, Cascavel-PR.
Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, Caixa Postal 1331,
3 CEP 86001, Londrina-PR.
Centro Nacional de Pesquisa de Soja
EMBRAPA, Caixa
4 Postal 1061, CEP 86001-970, Londrina-PR.
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
EMBRAPA, Caixa
Postal 569, CEP 99001-970, Passo Fundo-RS.
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ATIVIDADE NUCLEADORA DE GELO DE Xanthomonas
undulosa E ESTRIA BACTERIANA DO TRIGO A CAMPO

campestris pv.

A cultura do trigo é frequentemente atingida por geadas
tardias, as quais acarretam danos variáveis nos diferentes
anos. Em trabalhos anteriores, a atividade nucleadora de gelo
de isolados de X. campestris pv. undulosa foi comprovada e
sua influência· no dano por frio foi mostrada a nível de
laboratório (Fitopatologia Brasileira, Vol. 19, agosto/94.
Resumo 133). No presente trabalho, as cultivares ANAHUAC, BR
14, BR 23, BR 34 e BR 37 foram semeadas em sacos plásticos
(5 1) em casa-de-vegetação. As plantas foram inoculadas com
X. campestris pv. undulosa no estádio GS 7, através da
aspersão do inóculo (108 UFC/ml) sobre as folhas. Plantas
aspergidas com solução tampão fosfatada foram utilizadas como
controle. As plantas permaneceram por 24 horas antes e após a
inoculação em condições de cãmara úmida. Após seis dias de
incubação a 25 ± 2°C os sacos plásticos foram transferidos
para o campo e enterrados ao nível do solo. A avaliação dos
danos foi realizada 24 horas após a ocorrência de uma geada,
através da avaliação visual da porcentagem de área foliar
injuriada. Vinte e quatro horas após a transferência das
plantas para o campo houve a formação de geada. Houve
diferença estatística significativa (P < 0,0001) quanto ao
dano entre o tratamento com a presença (56,2%) e sem a
presença (7,3%) de X. campestris pv. undulosa. A cultivar BR
37 foi a que apresentou o menor dano (6,3%) entre todas as
cultivares testadas. Entretanto,
em outros testes esta
cultivar foi considerada suscetível a estria bacteriana. Isto
sugere que a influência da atividade nucleadora do gelo de
~ campestris pv. undulosa no dano por geada seja controlada
por outros fatores além do grau de suscetibilidade da
cultivar. A complexidade das possíveis interelações exige que
novos estudos sejam efetuados para a elucidação da interação
patógeno-hospedeiro-nucleação de gelo.

1 Bolsista da FAPERGS. EMBRAPA-CNPT.
2 UFRGS, Caixa Postal 776, 90001-000 Porto Alegre, RS.
3 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS.
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AVALIAÇÃO DA AMPLITUDE DE AÇÃO ANTAGONrSTICA DE MICRORGANISMOS EPíFITAS
DO TRIGO SOBRE O CRESCIMENTO RADIAL DE Drechslera tritici-repentis

Avaliou-se "in vitro" o comportamento de cem microrganismos (bacté rias e leveduras), isolados da rizosfera, filosfera e espermosfera
de
plantas de trigo (Triticum aestivum L.) oriundas de diferentes
regiões
do Brasil, contra diferentes isolados de Drechslera tritici-repentis ,
agente causal da mancha bronzeada. A interaçao
entre
os
isolados
microbianos e os diferentes isolados de ~. tritici-repentis foi variável.
Baseado nesta variabilidade, formou-se, de acordo com o efeito no crescimento radial do patógeno, 48 grupos entre os microagentes. O melhor
dos
grupos foi o nQ 48 que, representando 12% da população testada, apresen tou um controle de 80-100% sobre todos os isolados do agente fitopatogê
nico. são eles: 9/88. 2Lev3, 18/89. 3B, 43/89.9 4B, 14/90.2~ 3Lev,
7/91.14 2Lev, 31/91.5 1B, 50/91.7 2B, 51/91. 12 3C, 8/93. 4Lev e
14/93. 4Lev. O grupo nQ 43 apresentou inibição moderada (51-79%) para to
dos os isolados do patógeno e representou 2% dos isolados microbianos. O
- grupo nQ 1 foi considerado como ineficiente (menos de 50% de inibição) ,
abrangendo 28% dos microrganismos, para todos os isolados de D. tritici
repentis.

,
lUFRGS, Caixa Postal 776, 90001-970, Porto Alegre, RS.
2EMBRAPA-CNPT,

Caixa Postal 569, 99001-970, Passo Fundo, RS.

XVIl-RENAPET
FOLHA DE REPRODUçAO DE RESUMO

AVALIAÇÃO
DE INCIDtNCIA DE Xanthomonas campestris
pv.
undulosa EM CULTIVARES DE TRIGO NA LOCALIDADE DE PALOTINA
NO PERíODO DE 1988 A 1993.

A ocorrência de mancha estriada causada por Xanthomonas
campestris pv. undulosa em cultivares de trigo no Estado do
Paraná,
tem
sido
frequentemente
observada
em
áreas
experimentais e campos de produção, causando grande redução
de área verde das folhas. Os ensaios Norte Paranaense e
Centro-Sul Brasileiro, conduzidos em diferentes épocas na
localidade de Palotina, foram utilizados para avaliar a
incidência de bacteriose. No periodo de 1988 a 1993, foram
avaliadas as diferentes cultivares que participaram
da
experimentação. As avaliações foram realizadas através da
escala de O a 9, na fase de cera dura, que correspondeu
aproximadamente
35
dias
após
o
espigamento,
sendo
transformada para percentual. A ocorrência de bacteriose
foi alta, especialmente nas cultivares suscetiveis semeadas
no inicio da época recomendada. As, cultivares com menor
ocorrência
foram Anahuac, Cocoraque, IAPAR 6-Tapejara,
IAPAR 29-Cacatu, IAPAR 30-piratã, rAPAR 53, OCEPAR 7Batuira, OCEPAR 11-Juruti, OCEPAR 14, OCEPAR 16, OCEPAR 17,
OCEPAR 19 e OCEPAR 22. E as mais suscetiveis
foram
Candeias, IAPAR 17-Caeté, IAPAR 28-Igapó, OCEPAR 18, Panda
e Trigo BR 18-Terena. Grande parte das cultivares revelaram
incidência abaixo de 40%, mesmo nos anos favoráveis, e
também ocorreu decréscimo do patógeno da primeira pará a
terceira época na maioria dos anos.

1 Eng. Agr., M.Sc., Pesquisador, OCEPAR, Caixa 'Postal 301,
85806-970, Cascavel-PR.
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CARACTERIZAÇÃO
ISOENZIMAS~.

DE Bipolaris

M.E. VALJM-LABRES~
PRESTES~

A.T.

sorokiana

MATSUMURA2,

ATRAV~S

S.T.

VAN

DE

ANÁLISE

DE

DER

SAND2 &

A.

Bipolaris
sorokiniana
é um patôgeno muito importante
em culturas
de trigo, centeio, cevada e aveia, causando
lesões em todas as partes da planta, o que resulta em
perdas
na produção
de grãos em todo o país. Os isolados de B.soroki
niana apresentam
variabilidade
de morfologia
e patogenicidade com uma plasticidade
comportamental
muito grande que favo
rece seu sucesso infectivo,
causando a perda da resistênciada cultivar hospedeira.
Para a obtenção
de cultivares
com re
sistência
mais duradoura
torna-se necessário
o conhecimentoda genética
do pat3geno.
A eletroforese
de isoenzimas
tem si
do muito utilizada
para determinar
a variabilidade
intraespe
cífica em fungos fitopatogênicos
pois é um excelênte
marca=
dor genético.
Entretanto,
pouco foi realizado
até o momento
em relação a B. sorokiniana .•Dez isolados deste pat8geno,
ob
tidos de sementes de Triticum aestivum,
da cultivar
BH 1146
(moderadamente
resistente)
de diferentes
regiões do país, fo
ram analisados
em diversos
sistemas
isoenzimáticos.
Os isola
dos foram cultivados
em BDA para a utilização
das
amostras
no 79 dia em gel de poliacrilamida
a 8%, em eletroforese
horizontal.
As análises realizadas
até o momento revelaram
po
limorfismos
entre os isolados nos sistemas de esterase,
fos=
fatase ácida e fosfatase
alcalina,
estando um isoladobastan
te diferenciado
dos demais nos três sistemas referidos.
Es=
tes dados sugerem uma correlação
com a variabilidade
fenotípica apresentada,
o que será confirmado
em avaliação
conjunta com as caracteristicas
morfolôgicas,
culturais
e patogêni
cas destes isolados com vistas a um estudo fenético da popu=
lação.

l-Parte de tese de mestrado
do 19 autor, em desenvolvimento.
2-Depto de Fitossanidade,
Faculdade
de Agronomia.
UFRGS. Av.
Bento Gonçalves,
7712, Cx postal 776, Porto Alegre, RS.
3-EMBRAPA7cNPT
Cx. postal 569, 95001-970,
~asso Fundo, RS.

COMPARAÇAO DE METODOS PARA A RECUPERAÇ O DE FUNGOS PATOGENICOS, AGENTES
CAUSAIS
DE MANCHAS
FOLIARES,
ASSOCIADOS
À
SEMENTES
DE CEREAIS
DE
INVERNO'

As sementes infectadas constituem-se na principal fonte de inoculo
primário dos agentes causais de manchas foliares de cereais de inverno.
Os fungos alvo deste estudo foram Bipolaris
sorokini,ma,
Drechslera
avenae, ~. teres e Fusariurn grarninearum.
Corno o processo de transmissãc
é eficiente torna-se necessário desenvolver-se métoàos visando erradicar
os agentes patogenos veiculados às sementes.
Para isso, sao necessários
métodos sensiveis para a recuperaçao de fungo de sementes.
Para atingir
tal objetivo foram testados, em laboratório, vários métodos de análise
patológica.
Corno padrao foi inciuido o método de papel de filtro com
congelamento.
Empregou-se amostras de aveia, de cevada e de trigo com
cem sementes por unidade experimental e quatro repetições.
As condições
de incubaçao foram de acordo com o padrao internacional.
Os seguintes
métodos foram estatisticamente
superiores e iguais entre si para: B.
sorokiniana:
Papel de Filtro (PF), Papel de Filtro + 8spuma plástica
(PFE) e o meio seletivo de Reis (MS); D. teres: Extrato de tomate (ET),
Extrato de malte e MS; D. avenae: ET, EM e MS; F. qraminearum o meio de
Nash & Snyder.
Sugere-::'se~
tais métodos sejam, preferencialmente,
usados em análise de sementes de cereais de inverno.

- Trabalho apresentado no XXVII Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
rtajai, SC.
2 - EMBRAPA-CNPt, Cx.P. 569, 99001-970, PASSO FUNDO,RS.
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COMPARAÇÕES ENTRE BIÓTIPOS DE Stagonospora nodorum ISOLADOS
DE TRIGO E DE CEVADA
I.D. Taunous1, A.M.
S.D.A. e Silva2

Prestes2, G. Arias2,

S.P.

Brammer1 e

A ocorrência de Stagonospora nodorum
em cevada no
Estado do Rio Grande do Sul é, geralmente, moderada.
Entretanto, em 1993, manchas foliares típicas de septoriose
e severo quebramento dos colmos foram observados em plantas
de cevada, linhagem PFC 85104, cultivadas em Passo Fundo,
RS. O fungo S. nodorum
foi isolado das lesões dos nós de
colmos e identificado como Sn9328. Testes comparativos de
morfologia de colônia, de fluorescência em meio de OxgallAgar e de eletroforese foram realizados entre o isolado da
cevada e uma cepa característica da população de S. nodorum
(Sn9327) patogênica ao trigo. Testou-se a patogenicidade,
apenas de Sn9328, nas cultivares de trigo BR 12 (suscetível)
e BR 32 (resistente) e nas cultivares de cevada BR 2, MN
599, PFC 85104 e PFC 86104. As plantas foram inoculadas, no
estádio de alongamento, em casa de vegetação, com 106
conídios/ml,
permanecendo,
por
48 horas,
em ambiente
saturado de umidade e em temperatura ajustada para 20°C. As
colônias desenvolvidas do isolado da cevada apresentaram
coloração rosada em meio de Batata-Dextrose-Agar
(BDA),
contrastando com a cor de marrom-escuro, típica do isolado
do trigo, embora com características morfológicas idênticas.
No teste de patogenicidade, o isolado Sn9328 foi patogênico
em todas as cultivares testadas, foi altamente virulento nas
cultivares de cevada PFC 85104 e PFC 86104, causando necrose
total das
folhas, e apresentou
baixa
virulência' nas
cultivares de trigo. Nos testes de fluorescência em meio de
Oxgall-Agar, esse isolado não apresentou fluorescência,
enquanto que o isolado de trigo apresentou fluorescência
característica da espécie. A análise de eletroforese revelou
duas bandas específicas do isolado Sn9328, sendo uma delas
com especificidade para a-esterase e a outra para Besterase, enquanto que o isolado Sn9327 não apresentou banda
específica. Esses resultados evidenciam que o isolado Sn9328
é um biótipo de S. nodorum especializado em cevada.

1 Bolsista DTI, CNPq-RHAE.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,

FOLHA

XVII
RENAPET
DE REPRODUÇÂO
DE RESUMO

COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE TRIGO À FERRUGEM DA FOLHA

Na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT)
é realizada, anualmente, a avaliação, quanto à reação à
ferrugem da folha, causada por Puccinia recondi ta tritici,
de cultivares de trigo que fazem parte dos ensaios oficiaiR
e de coleções de interesse dos programas de melhoramento
genético. O teste é realizado em estádio de plântula, em
casa de vegetação, sendo as cultivares inoculadas com
amostras de raças puras. Como repre"sentati
vas da população
patogênica ocorrente no Brasil, foram utilizadas as raças
B25,
B27,
B29,
B30,
B3l,
B33,
B34,
B37
e B38.
A
resistência a esse conjunto de raças indica resistência çlS
demais raças ocorrentes no Brasil. Entre outras, foram
resistentes, as seguintes cultivares: CEP 24-Industrial,
CEP 8927,
CEP 9020,
CEP 9087,
Coker 80-33,
EMBRAPA 15,
EMBRAPA 21, EMBRAPA 24, EMBRAPA 27, Karim, OC 926, ORL 9128,
PF 85489, PF 85620, PF 85757, PF 86300, PF 86438, PF 869120,
PF 87301, PF 87373, PF 87408, PF 87410, PF 87451, PF 87504,
PF 87769, PF 87770, PF 88440, PF 88522, PF 88618, PF 889300,
PF 89156, PF 89230, PF 89232, PF 89292, PF 89337, PF 904,
PF 9052, PF 90120, PF 917, PF 9110, PF 9132, PF 91116,
PF 91118, PF 91617, PF 9228, PF 9261, PF 9293, PF 92337,
Retacán INTA e Trigo BR 42-Nambiquara. Essas cultivares
apresentaram, também, excelente resistência no campo, em
Passo Fundo, RS, sob alta pressão de ináculo, em 1993.
Plântulas
de
CEP 8386,
de
CPAC 86140
e
de
PF 9094
comportaram-se como altamente resistentes a cada uma das
raças avaliadas, não tendo sido, contudo, testadas nas
referidas condições de campo.

1 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.
Os autores agradecem a eficiente participação
Peverada.

(CNPT), Caixa
do técnico
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CONTROLE DAS FERRUGENS DO TRIGO COM FUNGICIDAS TRIAZÓIS EM
DOSE NORMAL E EM METADE DA DOSE ISOLADOS OU EM MISTURA AO
MANCOZEBE1

Comparou-se em 1989, na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS,
o efeito de alguns fungicidas triazóis, em dose normal
recomendada e em metade da dose, isolados ou em mistura com
mancozebe,
no controle da ferrugem da folha Puccinia
recondita f.sp. tritici e do colmo ~ graminis f.sp. tritici
do trigo. Realizou-se duas aspersões de fungicidas com um
pulverizador de precisão com vazão de 240 Ilha. A primeira,
no
aparecimento
dos
primeiros
sintomas
das
ferrugens
(estádio 61) e a segunda quinze dias após a primeira
(estádio 75). O melhor controle das ferrugens foi obtido com
os fungicidas: tebuconazole, nas doses de 250 e 187,5 g
i.a./ha
(gramas
de
ingrediente
ativo
por
hectare),
flusilazole
125,
ciproconazole
125,
fenetanil
125,
diniconazole
125, propiconazole
125,
triadimenol
125,
tebuconazo1e + mancozebe 125 + 2.000 e ciproconazole +
mancozebe 62,5 + 2.000. Esse controle variou de 91 a 98 %. O
carbamato mancozebe apresentou um controle baixo, 38 % e 56
%, para as ferrugens da folha e do colmo, respectivamente. A
utilização de metade da dose recomendada dos fungicidas
triazóis,
isoladamente
ou
em
mistura
ao
mancozebe,
proporcionou controle inferior para arnbas as ferrugens,
quando comparada à dose normal recomendada. A aplicação dos
fungicidas proporcionou maiores rendimentos de grãos, do
peso do hectolitro e de mil sementes.

1 Publicado na revista Fitopatol. bras. 17:80-83. 1992.
2 EMBRAPA-Centro
de Pesquisa Agropecuária
do Oeste (CPAO), Caixa
661, 79804-970 Dourados, MS.
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CONTROLE DE PATÓGENOSASSOCIADOS A SEMENTES DE TRIGO COM
PRODUTO FORMULADOA PARTIR DE CÉLULAS E METABÓLITOS DE
Bacillus
subtilis

Sabendo-se
da eficiência
de B. subtilis
no controle
de
patógenos
associados
a sementes
de trigo,
foi
desenvolvido
com células
e metabóli tos
desta
bactéria
um produto
(pó
molhável)
para
tratamento
de
sementes.
O produto
foi
aplicado
às sementes
nas dosagens
de 25,
50,
100 e 200 g
i.a./l00
kg de sementes.
Esse produto
foi
comparado
com o
tratamento
químico
padrão
(iprodione+thiran
50+150
g
i.a./lOO
kg sementes)
e com um produto
a base de B. subtilis
norte
americano
(70 g i.a./l00
kg). Com as sementes
tratadas
procedeu-se
o teste
de sanidade
de sementes
em papel
de
fil tro
com congelamento
e teste
de emergência
em caixas
plásticas
mantidas
em telado.
O teste
de emergência
foi
executado
somente
para
o
produto
na
maior
dosagem
e
comparou-se
com sementes
sem tratamento
e com tratamento
químico.
Os resultados
obtidos
com a aplicação
do produto
mostraram
uma redução
significativa
em relação
à testemunha
de Pyricularia
oryzae,
Bipolaris
sorokiniana
e Alternaria
tenuis
em todas
as doses
aplicadas,
com exceção
da menor (25
g) que só diferiu
da testemunha
para
A. ten"uis.
O produto
testado
mostrou-se
semelhante
ao produto
americano
para
B.
sorokiniana
e A. tenuis
e melhor
que este
para
~. oryzae.
Quanto
a
emergência,
não
houve
diferença
entre
os
tratamentos
mostrando
que
o
produto
não
afetou
fisiologicamente
as sementes.
O produto,
nas
condições
em
que os experimentos
foram realizados,
mostrou-se
altamente
promissor.
Novas
formulações
estão
sendo
desenvolvidas
visando
melhorar
ainda mais sua eficiência.

1 EMBRAPA-Centro Nacional
de Pesquisa
Postal
69, 13820-000 Jaguariúna,
SP.

do Meio Ambiente

(CNPMA), Caixa
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CONTROLE DE OíDIO (Erysiphe' graminis f.sp. tritici) E DA
MANCHA AMARELA DA FOLHA (Drechslera tritici-repentis) COM
FUNGICIDAS, EM TRIG01

No ano de 1993, na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
de Trigo (CNPT), em Passo Fundo, RS, avaliou-se a eficiência
de diferentes fungicidas no controle de oídio e da mancha
amarela da folha de trigo. Os fungicidas foram aplicados em
duas pulverizações (estádios Z-47 e Z-61), com pulverizador
autopropelido equipado com bicos cânicos D213. A vazão de
calda foi de 200 litros/ha. Os fungicidas, suas formulações
e as doses de ingrediente ativolha foram: epiconazole CE
125; ~ebuconazole CE 125; propiconazole CE 125 (Tilt);
flutriafol CE 94 e ciproconazole CE 30 + procloraz CE 360;
propiconazole CE 125 (Juno); e ciproconazole CE 20. O oídio
foi
eficazmente
controlado
por
todos
os
fungicidas
avaliados.
Esse controle foi de 85%.
Excetuando-se o
ciproconazole CE 20, todos os fungicidas apresentaram bom
controle da mancha amarela da folha de trigo. Esse controle
variou de 73 % (propicqnazole Juno) a 94% (tebuconazole).
Todos os fungicidas foram superiores estatisticamente, em
rendimento de grãos, à testemunha sem fungicida.

1 Trabalho apresenta:io no XXVII Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
Itajaí, SC, 1994.
2 EMBRAPA-Centro
Nacional
de
Pesquisa
de Trigo (CNPT), Caixa Postal
569, 99001-970 Passo Fundo, RS.
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CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM DO COLMO (Puccinia graminis
f.sp. tritici) DO TRIGO (Trit~cum aestivum L.)I

O controle da ferrugem do colmo (Puccinia graminis
f.sp. tritici) do trigo (Triticum aestivum L.) foi avaliado
em condições de campo, nos anos de 1991 e 1992, com a
cultivar IAPAR 6-Tapejara, em Dourados, MS. Foram realizadas
duas
aspersões
de
fungicidas
com um pulverizador
de
precisão, com vazão de 240 Ilha.
A primeira, no aparecimento
dos primeiros sintomas da doença (estádio 2-61) e a segunda
quinze dias após a primeira
(estádio 2-75). Todos os
fungicidas reduziram a severidade da ferrugem do colmo,
sendo os mais eficientes o tebuconazole (187,5 g i.a./ha), o
propiconazole
(125 g i.a./ha) e o ciprocoriazole (30 g
i.a.lha),
com controle médio acima de 96 % em relação à
testemunha.
Os
tratamentos
menos
eficientes
foram
o
mancozebe (2.000 g i.a./ha)
e o prochloraz (450 g i.a./ha),
com controle médio de 60 %. Com a aplicação dos fungicidas,
foram observados maiores rendimentos de grãos e pesos do
hectoli tro e de mil sementes. Observou-se alta correlação
negativa entre incidência da ferrugem do colmo e rendimento
de grãos de trigo.

1 Publicado na revista Fitopatol. bras. 18:431-435.
2 EMBRAPA-Centro
de Pesquisa Agropecuária do Oeste
661, 79804-970 Dourados, MS.
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CONTROLE QUÍMICO DE Gibberella zeae, EM TRIGO, PELO USO DE
FUNGICIDAS INIBIDORES DA BIOSSINTESE DO ERGOSTEROLl

No ano de 1993, na EMB~~PA-Centro Nacional de Pesquisa
de Trigo (CNPT), em Passo Fundo, RS, avaliou-se a eficácia
de fungicidas inibidores da biossíntese do ergosterol no
controle
de
Gibberella
zeae.
Os
fungicidas,
suas
formulações e as doses em g i~ha
foram: tebuconazole CE
125; epiconazole CE 125; ciproconazole CE 30 + procloraz CE
360; ciproconazole CE 20; propiconazole CE 125 (Tilt);
propiconazole
CE 125
(Juno); e flutriafol CE 94. Os
fungicidas foram aplicados em uma só vez, no estádio de
antese da cultivar de trigo BR 23. As condições climáticas
foram favoráveis à ocorrência da doença. Um índice de
giberela
(IG) foi criado para avaliar a eficácia dos
fungicidas em interromper o ·desenvolvimento da doença. O IG
foi obtido através do produto do número de espiguetas
infectadas por m2 pela proporção
da área da espiga
colonizada pelo fungo. O tebuconazole apresentou o menor IG
(2,85) e não diferiu estatisticamente
(a
0,05) do
epiconazole (7,26) e do ciproconazole + procloraz (7,99).
Esses fungicidas controlaram a doença em 90 %, 75 % e 73 %,
respectivamente. Epiconazole e ciproconazole + procloraz
equivaleram-se
estatisticamente
ao propiconazole
(Tilt)
(9,16), ao flutriafol (10,75) e ao propiconazole
(Juno)
(11,26). O controle da doença por esses produtos foi de 69
%, 63 % e 62 %, respectivamente. Ciproconazole
(17,88)
controlou apenas 39% da doença. A testemunha apresentou um
IG de 29,04.

1 Trabalho apresentado no XXVII Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
Itajai, SC, 1994.
2 EMBRAPA-<;entro
Nacional de Pe:-quisa de Trigo
(CNPT), Caixa Postal
569, 99001-970 Passo Fundo, RS.
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DETECÇÃO DE Drechslera tritici-repentis EM SEMENTES DE TRIGO NO MATO
GROSSO DO SUL 1

Em sementes de trigo o:iundas de Dourados, MS, da safra de 1992, re~
lizou-se isolamentos, atraves dos quais foi detectado um fungo semelhante
ao patógeno Drechslera tritici-repentis, indutor da mancha bronzeada. Para comprovar a identificação do microrganismo, sementes de 10 genótipos
foram colocadas em placas de Petri com meio V-8 ã temperatura de 22+2QC e
fotoperíodo de 12 horas, até o aparecimento de colônias. O número d; co
lônias do patógeno oscilou de 0-3, conforme o genótipo. A
coloração dc
micélio variou da cor
branca-acinzentada a cor de oliva-escura. Os co
nídios, produzidos em conidióforos retos com crescimento simpodial, erarr
de coloração amarelada, cilíndricos, com célula basal cônica e comprimen
to entre 135-239)fm
(média= 196I'fm).
Posteriormente, foi realizado o pos
tulado de Koch, em trigo, comprovando-se a patogenicidade. Os sintomas e
as características do patógeno foram comparados com os descritos na lite
ratura, 'sendo verificado que se
tratava do fungo Drechslera tritici
repentis. Este é o primeiro relato do patógeno em trigo no Mato Grosso de
Sul.

1 Trabalho apresentado no XXVII Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
Hajaí, SC.
2 UFRGS, Caixa Postal 776, 90001-970, Porto Alegre, RS.
3

EMBRAPA-CNPT, Caixa Postal 569, 99001-970, Passo Fundo, RS.
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EFEITO DA FERRUGEM DA FOLHA
(Puccinia recondita
f.sp.
tritici) SOBRE O RENDIMENTO DE GRÃos DA CULTIVAR DE TRIGO BR
34 TRATADA COM FUNGICIDASl

A ferrugem da folha de trigo é uma moléstia bastante
destrutiva.
A perda no rendimento de grãos nas cultivares
mais suscetíveis pode ser elevada, se a doença não for
controlada no momento oportuno. Os fungicidas se constituem
em importante ferramenta para estabilizar a produtividade
nestas cultivares.
Na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
de Trigo (CNPT), em Passo tundo, RS, no ano de 1993, sete
fungicidas sistêmicos foram pulverizados sobre a cultivar de
trigo BR 34, suscetível à ferrugem da folha, em duas
aspersões
(estádios
2-47
e
2-61),
com
pulverizador
autopropelido equipado com bicos cânicos Dz13.
A vazão de
calda foi de 200 litros/ha. Os fungicidas, suas formulações
e as doses de ingrediente ativo/ha foram: epiconazole CE
125; tebuconazole CE 125; ciproconazole CE 30 + procloraz CE
360; propiconazole CE 125 (Tilt); propiconazole CE 125
(Juno); flutriafol CE 94; e ciproconazole CE 20.
Todos os
fungicidas foram eficazes em controlar a doença em índices ~
a 91 %.
Elevada produtividade de grãos foi obtida nas
parcelas tratadas com os fungicidas.
Essa produtividade
variou de 2.601 kg/ha (ciproconazole CE 20) a 3.920 kg/ha
(epiconazole _e tebuconazole)
A testemunha sem fungicida
produziu apenas 622 kg/ha.

1 Trabalho apresentado
no XXVII Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
Itajai, SC, 1994.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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MOSAICO

NO

RENDIMENTO

DA

BIOMASSA

DE

A
virose
do
mosaico
do
trigo
ocorre
de
forma
generalizada
no Rio Grande do Sul. Determinou-se
o efeito da
virose sobre a biomassa
(palha + grão) das cultivares
BR 23,
BR 32, BR 43, EMBRAPA 15 e EMBRAPA 16, nos níveis O, 40, 80,
120
e
160
kg/ha
de
nitrogênio,
em
amostragem
de
25
pl~ntas/parcela,
em três repetições.
A incidência
da virose
foi avaliada de1
a 4, onde: 1 = ausência de sintomas
e 4 =
infecção
máxima
(morte
de
afilhos,
baixa
densidade
de
espiga) .
Houve
diferença
entre
cultivares
quanto
à
incidência
do mosaico.
As cultivares
resistentes
EMBRAPA
15
e EMBRAPA
16 não apresentaram
sintomas
da doença.
BR 32
(2,7) e BR 43 (2,4) apresentaram
reação intermediária,
e BR
23 o máximo de infecção da virose
(4,0). Nas duas cultivares
resistentes,
e na suscetível
(BR 23), não houve interação de
níveis
de N/virose.
Essa
interação
foi significativa
nas
cul ti vares de reação
intermediária,
nas quais a severidade
da doença reduziu-se
com os níveis crescentes
de N, a partir
de 80 kg/ha.
O efeito ·médio do mosaico
no rendimento
da
biomassa
das
cultivares
BR
23,
BR
32
e
BR
43
foi
significativo,
induzindo perdas de 57 %, de 18 % e de 27 %,
respectivamente.
As perdas
pela
virose
foram
maiores
na
cultivar BR 23 (57 a 61 %), nos três níveis mais altos de N.
Nas outras cultivares
não houve efeito na biomassa.

1 Trabalho
apresentado
no XXVI Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
Aracaju, SE (16 a 21/8/93).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS. Bolsista do CNPq.
3 EMBRAPA-CNPT.
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EFICÁCIA DO NOVO FUNGICIDA TRIAZOLE FLUQUINCONAZOLE
E DE SUA
MISTURA COM O IMIDAZOLE PROCLORAZ NO CONTROLE DAS DOENÇAS DA
PARTE AÉREA DE TRIGO, CV. BR 34, .NO ANO DE 1993
E.C.

Picininil

e J.M.C.

Fernandesl

Com o obj eti vo de determinar
a eficácia
do fungicida
triazole
fluquinconazole
e de sua mistura
com o imidazole
procloraz
no controle
das doenças
da parte aérea de trigo,
instalou-se
um experimento
em solo sob sistema de rotação de
culturas
onde
o trigo
foi semeado
a cada
três
anos.
A
cultivar utilizada
no ensaio foi Trigo BR 34, e a densidade
de plantio foi de 330 sementes aptas/m2. Os fungicidas
foram
pulverizados
nos estádios
de ernborrachamento
e de floração,
com pulverizador
experimental,
autopropelido,
equipado
com
bicos cânicos
D213. A vazão de calda utilizada
foi de 200
l/ha. Os fungicidas
e suas doses de produto
comercial
por
hectare
foram:
fluquinconazole
WP
300,
500
e
750
e
fluquinconazole
+ procloraz
750 e 1250. A ferrugem da folha
(Puccinia recondita
f. sp. tritici)
e a giberela
(Gibberella
zeae) foram as doenças prevalecentes.
O oídio e as manchas
foliares
ocorreram
em
baixa
intensidade.
A
mistura
fluquinconazole
+ procloraz,
nas doses de 750 e de 1250, e o
fluquinconazole
750 foram eficazes
em controlar
a ferrugem
da
folha
do
trigo.
Esse
controle
variou
de
70
%
(fluquinconazole
750) a 83 %
(fluquinconazole
+ procloraz
750) .
No
controle
de
giberela,
excetuando-se
o
fluquinconazole
300 (60 % de controle),
os demais fungicidas
apresentaram
controle
~ 71 %. Todos
os tratamentos
com
fungicidas
foram
superiores
à testemunha
não tratada,
no
parãmetro
produtividade
de grãos. A produtividade
variou de
1959
a 3189
kg/ha
e foi de 359 % a 400 % superior
à
testemunha
sem tratamento,
que produziu apenas 638 kg/ha.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,

ERRADICAÇAO
INVERNO'

DE

As sementes introduzem nas lavouras os agentes causais das manchas
foliares de cereais de inverno.
Os pat6genos alvo do controle foram
Bipolaris sorokiniana, Drechslera tritici-repentis,
~.teres, ~.avenae e
Septoria
nodorum.
A eficiência
da transmissão
destes pat6genos
se
processa
com alta eficácia determinando
a necessidade
de tratamento
erradicante.
Amostras
de sementes
com a maior
incidência
foram
submetidas ao tratamento fungicida, via liquida.
As sementes tratadas
foram plaqueadas em meio seletivo para Bipolaris e Drechslera e em BDA
para S. nodorum.
Empregou-se
100 sementes por tratamento
e quatro
repetições.
A incubaçào foi feita a 22°C ± 2°C e fotoperíodo de 12 h.
Foram consideradas infectadas as sementes que apresentavam
conidi6foros
com conidios ou colônias com picnidios.
Dos fungicidas
recomendados
oficialmente nenhum erradicou os pat6genos alvo do controle no primeiro
ensaio.
Porém as misturas difenoconazole
+ guazatina , difenoconazole +
iprodione,
guazatina
e iminoctadina
erradícaram
B. sorokiniana
no
segundo experimento.
A iminoctadina foi o único fungIcida que erradicou
B. sorokiniana, D. teres e S. nodorum.
Nenhum tratamento erradicou
D.
avenae
que pode- s~onsiderado
o fungo de mais dificil
controle.
Concluiu-se que a erradicação é difícil de ser obtida, porém, esta meta
deve ser procurada.

1 - Trabalho apresentado no XXVII-Congresso Brasileiro
Itajaí, SC
2 - EMBRAPA-CNPT,Cx.P.
569, 99001-970, PASSO FUNDO,RS.

de Fitopatologia,
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o fungo Bipolaris sorokiniana é um importante patõgeno
de diversas
gramtneas
e principalmente
de trigo causando gran
des prejuízos
em lavouras deste cereal. O estudo da capacida=
de de produção
de enzimas extracelulares
tem o objetivo
de
contribuir
para o melhor conhecimento
do fungo e obter
dados
para auxiliar no controle do mesmo, uma vez que as exoenzimas
estão relacionadas
com o processo
de infecção da planta
pelo
patõgeno.
No presente
trabalho foram avaliados
oito isolados
de B. sorokiniana,
de diferentes
localidades,
coletados
da
cultivar
de trigo BR 1146, quanto ã produção das exoenzimas
a
milase,
lipase e protease.
As colônias do fungo foram
desen=
volvidas
em meio de nutriente
agar adicionados
dos substratos
específicos
para cada uma das enzimas estudadas:
amido para a
milase,
tween 20 para lipase e gelatina para protease.
As leI
turas dos diâmetros
da colônia e do halo de degradação
enzimã
tica foram realizados
no S9 dia do desenvolvimento
Dara amila
se e protease
e no 129 dia para lipase. Como revelador
da atT
vidade amilolítica
foi utilizada
solução alcoólica
de iodo
;
para atividade
proteolítica
solução saturada de sulfato de amônia. Para detecção
da atividade
lipolítica
as placas foram
colocadas
na geladeira
ã S 9C. O índice enzimatico
foi calculado atraves da razão entre as medias do diâmetro do halo
de
degradação
enzimatica
e as medias do diâmetro de crescimento
da colônia, medidos em dois eixos ortogonais.
Observou-se
diferenças na capacidade
de produção
das enzimas. contudo
foi
possível
formar dois grupos distintos
onde amilase e lipase
oscilaram
entre a alta e média produção,
enquanto a protease
manteve-se
baixa, sugerindo
a ocorrincia
de variabilidade
intraespecífica
quanto ã produção
de exoenzimas
nos diferentes
isolados
estudados.

l-UFRGS/Depto
Fitossanidade/Fac.
90012-970,
P.Alegre,
RS.

Agronomia,

Cx postal

776,
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ESTUDO
ANÁLISE

lA.M.R.

DA VARIABILIDADE
DE RFLP

GE~~TICA

(Restriction

de OLIVEIRA;lS.T._VAN

G;FRAZZON;

1;

K.C.PESCA;

2

EM Bipolaris

Fragment

DER

Length

sorokiniana

por

Polymorphism)

SAND;lA.T.S.MATSUMU~A;lA.P.

A.M.PRESTES

Binolaris
sorokiniana,
um dos principais
patõgenos
asso
ciados a manchas
foliares de trigo no Brasil, apresenta
gran
de variabilidade.
A influência
exercida pelas plantas hospe~
deiras, que atuam seletivamente
na fixação ou elininação
de
novos genõtipos
do ~atõgeno
é um dos mecanismos
que influencia ..
'nesta variabilidad,e.
Entretanto,
mecanismos
de mudanças
genéticas
não-Mendelianas
tem sido descritas
em fungos
fila
mentosos,
dentre eles, polimorfismos
cromossômicos.
Estes po
dem estar vinculados
a variabilidade
morfolõgica
e fisiolõgI
ca do fungo, urna vez que, mutações
tem sido frequentemente
~
sociadas
a mudanças
fenotÍoicas,
dentre as quais, a patogení
cidade.
Isolados
de diferentes
regiões tritícolas
do
país
foram analisados
quanto as características
culturais
em meio
de BDA e grau de virulência
em cultivares
de trigo.
Na análise cultural
foram verificadas
diferenças
nas colônias
quan
to a taxa de crescimento,
cor, textura e aparecimento
de se~
tores.
A análise de variância
do teste de patogenicidade,
de
monstrou
haver diferenças
significativas
entre os isolados
na interação
cultivar
isolado.- Para o estudo de polimorfismo em B. sorokiniana,
diferentes
fragmentos
de DNA
genômico
foram,;clorados no vetor BLUESCRIPT
M13-.
O clone BK17 foi u
sado como sonda e polimorfismos
foram identificados.Os resultã
dos observados
na análise de RFLP, podem ser um indicativo de
que os polimorfismos
encontrados
possam estar relacionados
com a variabilidade
encontrada
na análise cultural
e no teste de patogenicidade
dos isolados avaliados.

e

1
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FERRUGEM DA FOLHA DO TRIGO
OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇAo
GEOGRÁFICA DE RAÇAS' FISIOLÓGICAS, NO PERÍODO 1990-1993, NO
BRASIL

A ferrugem da folha, causada por Puccinia recondita
tritici,
é uma
das principais
doenças
causadoras
de
prejuízos à produção de trigo no Brasil. Com a finalidade de
fornecer subsídios aos programas de melhoramento varietal,
que visam a obtenção de cultivares geneticamente resistentes
a essa doença, é realizado, anualmente, na EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), um estudo sobre a
ocorrência
e
a
distribuição
geográfica
de
raças
fisiológicas. A coleta de amostras é feita em parcelas
experimentais, em coleções especiais e em lavouras, nas
diferentes regiões tritícolas. A identificação das raças é
realizada em casa de vegetação, segundo a reação de uma
série diferencial constante de linhagens portadoras, cada
uma, de um dos seguintes genes conhecidos: Lr1, Lr2a, Lr2c,
Lr3, Lr3ka, Lr9, Lr10, Lr11, Lr14a, Lr14b, Lr16, Lr17, Lr18,
Lr20, Lr21, Lr23, Lr24, Lr26 e Lr30iecta
cultivar Alondra.
No período 1990-1993, foram identificadas 17 raças em um
total de 347 isolados, tendo sido 55, 89, 61 e 142,
respectivamente, em amostras coletadas em 1990, em 1991, em
1992 e em 1993. Os dados do último ano são parciais, uma vez
que muitas amostras serão analisadas somente em 1994.
Segundo a amostragem referida, as raças prevalecentes no
<' ~rasil foram: B 32 (genes Lr inefetivos: 1, 9, 14a, 14b e
23),
em 1990, B 35 (genes Lrinefetivos:
1~'3,-11--;--14a~8,
23 e 26), em 1991, B 38 (genes Lr inefetivos: 1~2a~c,~,
TO, 14a, 14b, 17 e 18), em--1992, e B 25 (genes Lr
inefetivos:~
10-;-14a, 14b, 23 e 26), em 1993. B 25 foi a
segunda raça-mais importante em ocorrência de 1990 a 1992.
As raças B 25 e B 38 foram as mais difundidas, no período de
1990 a 1993, tendo sido encontradas no RS, em SC, no PR, em
SP e em MS. A raça B 25 foi, também, detectada em MG. Em
1991 e em 1993, foram coletadas, pela primeira vez, as raças
B 38 e B 39 (genes Lr inefetivos: 3, 3ka, 11, 14a, 14b, 16,
1:2, 23 e 30). Conforme o sistema- norte-americano de
nomenclatura,
incluídas
diferenciais
suplementares,
as
designações das raças B 25, B 32, B 35, B 38 e B 39 são,
respectivamente, LCG-RS, LLG-CQ, MCR-HS, TBJ-RR e CGT-CQ.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.
Os autores agradecem a eficiente participação
Peverada.

(CNPT), Caixa
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FERRUGEM DA FOLHA DO TRIGO NO BRASIL - B 38 E B 39, NOVAS
RAÇAS FISIOLÓGICAS

A criação de cultivares de trigo resistentes à ferrugem
da folha, causada por Puccinia recondita tritici,
requer o
conhecimento da população patogênica ocorrente nas diversas
regiões tritícolas. Estudos realizados com essa finalidade,
na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), têm
permitido, além de determinar a prevalência e a distribuição
geográfica das raças fisiológicas ocorrentes, detectar na
população a presença de novas fórmulas de virulência. A
identificação de raças é feita em condições controladas, segundo a reação de cultivares e de linhagens portadoras de
genes conhecidos. Cada uma das linhagens diferenciais tem
apenas um dos seguintes genes de resistência: Lrl, Lr2a,
Lr2c, Lr3, Lr3ka, Lr9, Lr10, Lr14a, Lr14b, Lr16, Lr17, Lr18,
Lr21·, Lr23, Lr24 eLr26:""""As linhagens portadoras dos genes
Lrll, Lr20 ou Lr30
cultivar Alondra são diferenciais
complementares. ~fórmula
de virulência da raça é estabelecida conforme a efetividade/inefetividade desses genes.
Em 1991, foi coletada e identificada, pela primeira vez, uma
raça com virulência aos genes Lr1, Lr2a, Lr2c, Lr3, Lr10,
Lr14a, Lr14b, Lr17 e Lr18. A raça, designada de ~38;-fOi
inicialmente detectada--nã: cultivar Anahuac, no estado do
Paraná, e prevaleceu no ano de 1992. No ano seguinte, a raça
B 38 foi a segunda raça mais ocorrente, sendo encontrada nos
estados do RS, de SC, do PR, de SP e de MS. Em amostra coletada em 1993, em Arapongas, PR, identificou-se, em 1994,
outra raça "nova", designada B 39. Esta é virulenta aos
genes Lr3, Lr3ka, Lr11, Lr14a, Lr14b, Lr16, Lr17, Lr23 e
Lr30. Entre-----ascombinações de dois genes, consideradas
efet:ivas para resistência à ferrugem da folha do trigo, no
Brasil, Lr3ka, Lr14a ou Lr23 com o Lr16 não mais condicionam
resistência, a partir da detecção"""da raça B 39. De acordo
com o sistema norte-americano de nomenclatura, incluídas
diferenciais suplementares, as designações das raças B 38 e
B 39 são, respectivamente, TBJ-RR e CGT-CQ.

ea

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.
Os autores agradecem a eficiente participação
Peverada.
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DO

USO

DO

FUNGICIDA

PROPICONAZOLE

NA

E.C. Picinini1,
Ambrosi1
O impacto do uso do fungicida propiconazole na cultura
de trigo (Triticum aestivum L.) foi medido nos experimentos
de controle de doenças 'da parte aérea realizados pela
EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), no
período de 1981 a 1992. Esses experimentos
foram conduzidos
em Latossolo Vermelho Escuro distrófico, em sistema de
seqüência de cultivos onde o trigo é semeado a cada três
anos.
A
adubação
do
campo
experimental
seguiu
as
recomendações da análise
laboratorial de solo, e para a
adubação
de
cobertura
foram
utilizados
50
kg/ha
de
nitrogênio, parcelados em duas vezes, nos estádios Z-22 e Z31, respectivamente. A cultivar utilizada em todos os anos
foi IAC 5-Maringá. As doenças prevalecentes no período foram
o oídio (Erysiphe graminis f.sp. tritici), a ferrugem da
folha (Puccinia recondita f.sp. tritici), a septoria da
gluma (Stagonospora nodorum) e a mancha amarela (Drechslera
tritici-repentis). O fungicida propiconazole foi aplicado em
duas
pulverizações de 125 gramas de ingrediente ,ativo por
hectare, a primeira realizada no emborrachamento, e a
segunda,
na
floração
do
trigo,
correspondendo,
respectivamente, aos estádios Z-47 e Z-61. As diferenças no
rendimento de grãos entre as parcelas tratadas e não
tratadas com o fungicida variaram de 18 % (755 kg/ha), em
1991, a 203 % (1.676 kg/ha), no ano de 1982. Na média, as
parcelas
tratadas
com
propiconazole'
apresentaram
o
rendimento de grãos
de 3.734 kg/ha, sendo 44,61 % (1.152
kg/ha) superior ao da testemunha sem fungicida. O.tratamento
com o fungicida foi mais eficiente em termos econõmicos,
proporcionando o retorno líquido médio de US$ 161,41 por
hectare, além de maior estabilidade e de fator de menor
risco na produção de trigo.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa
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569,
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OCORR~NCIA
DE BRUSONE
NO DISTRITO FEDERAL.

(Pyricularia

grisea

Sacc.)

EM

TRIGO

. 1
J.R.N. d os AnJos
Charchar.

Em fevereiro de 1993, no Experimento
Internacional
de
Genótipos
de Trigo sob Alta Temperatura
(IHSGE), conduzido
no Campo Experimental
da EMBRAPA-CPAC,
Planaltina,
DF,
fo
ram observados
sintomas de "branqueamento"
das espigas
se
melhantes àqueles descritos
para a brusone. A
confirmação
do agente causal foi efetuada pela observação
das
caract~
rísticas morfológicas
do fungo,
identificado
como
Pyricularia
grisea Sacc, em microscópio
de luz, após isola
mento em BOA. Em avaliações
de campo, foi observado
que
este sintoma atingiu 48,5%
das
espigas
da
variedade
kanchan. Nas espigas doentes dessa variedade,
foram
obser
vadas reduções de 7,4% no número de espiguetas
férteis/es=
piga, e de 10,0% no número de grãos/espigueta.
O peso
do
grão foi reduzido em 8,0% nas espigas onde a incidência
da
doença foi menor que 50% e de 29,0% nas espigas onde a
in
cidência foi maior que 50%. Este é o primeiro registro
de
brusone em trigo, no Distrito Federal. -

lcentro de Pesquisa Agropecuária
dos Cerrados-EMBRAPA-CPAC,
Caixa Postal 08223, CEP 73301-970, Planaltina,
DF.
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OCORRÊNCIA DE FERRUGEM DO COLMO DO TRIGO, NO BRASIL, DE 1991
A 1993

Mesmo não tendo ocorrido com grande intensidade nos
últimos anos, a ferrugem do colmo do trigo, induzida por
Puccinia graminis tritici, é uma doença que pode determinar
sérias epifitias, com significativa redução no rendimento de
grãos. O conhecimento das raças fisiológicas ocorrentes nas
regiões tritícolas brasileiras é importante, principalmente,
para
os
programas
que
objetivam
a
incorporação
da
resistência a essa doença, bem como para a recomendação de
novas cultivares. Em amostras coletadas nas diferentes
regiões tritícolas do país, em coleções específicas, nos
mais variados ensaios e em lavouras comerciais, anualmente,
na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT),
Passo Fundo, RS, procura-se determinar a ocorrência' e a
distribuição geográfica das raças fisiológicas. Toda a
atividade desenvolve-se em casa de vegetação, em condições
semicontroladas
de
umidade
e
de
temperatura.
Na
identificação das raças, utiliza-se série diferencial com
linhas portadoras de genes conhecidos, designados "Sr",
acrescida de algumas cultivares complementares. Além da
identificação
das
raças
ocorrentes,
esse
levantamento
possibilita a caracterização de "novas" virulências. No
período de 1991 a 1993, em 220 isolados, foram encontradas
as raças GIl, G15, G17, G23, G26, G27 e G28. As raças G28 e
G26 foram as predominantes. Em amostras coletadas no PR e no
RS, há evidências de novas fórmulas de virulência. Os genes
Sr22, 24 25, 26, 27, 31 e 32, isoladamente, continuam
conferindo resistência àsraças ocorrentes no Brasil.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo
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RAÇAS FISIOLÓGICAS DE Puccinia recondita NO PERÍODO
1993, NO CONE SUL DA AMERICA DO SUL

1988-

Devido à importância da ferrugem da folha (Puccinia
recondita) no Cone Sul da América do Sul, desenvolvem-se,
desde 1975, pesquisas cooperativas entre os países dessa
região, referentes à especialização fisiológica do fungo,
visando fornecer subsídios aos programas de melhoramento
genético de trigo para resistência, através do conhecimento
da virulência da população patogênica. Resultados divulgados
em 1988 indicaram que as raças de P. recondita predominantes
no Brasil, detectadas em todas as-regiões tritícolas brasileiras, ocorreram, também, nos demais países. Alterações de
virulência identificadas em determinados países têm permitido prever a ocorrência de raças "novas" em outros países
da região. Em casa de vegetação, na EMBRAPA-Centro Nacional
de Pesquisa de Trigo (CNPT), são diferenciadas as raças de
amostras coletadas em parcelas experimentais, em coleções
especiais e em lavouras, segundo a reação de uma série com
plântulas de linhagens portadoras, cada uma, de um dos seguintes genes Lr conhecidos: 1, 2a, 2c, 3, 3ka, 9, 10, 11,
14a, 14b, 16, 17, 18, 20; 21, 23,24, 26
30;e da cultivar
Alondra.
OS genes-LrI9
eLr32
condicionam resistência a
todas as raças no Brasil. No período 1988-1993, foram identificadas 23 raças em um total de 272 isolados, tendo sido
2, 3, 134, 74 e 59, respectivamente, da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. Dezenove das raças
ocorrem no Brasil. Das demais, que correspondem a fórmulas
de avirulência/virulência distintas das detectadas no Brasil, três procederam do Chile e uma do Paraguai(SCH*, genes
Lr inefetivos: 1, 2a, 2c, 10, 11, 14a, 14b, 18, 23, 26 e
30). Entre as do Chile,duashaviam
sido identificadas,anteriormente, por Antonelli: a raça argentina 20 PS (SBJ*,
genes Lr inefetivos: 1, 2a, 2c, 11, 14a, 14b e 17) e outra
cuja amostra enviada - ao-Brasil foi-Coletada
em Triticum
turgidum, em 1993 (DBB*, genes Lr inefetivos: 2c, 10, 14a,
14b, 20 e 23). Esta raça apresentou variação quanto 1lreação
conferida pelos genes Lr14a e Lr23, efetivos para alguns dos
isolados. À terceira raça (NCH~'proveniente
de amostra do
Chile, identificada pela primeira vez no CNPT, são inefetivos osgenes
Lr:' 1, 2c, 10, 11, 14a, 14b, 18, 20, 26 e
30). A ra.ça B 25 (LCG*;-genes Lr inefetivos: 1, lã, TIa,
14b, 23 e 26), predominante em 1993 e segunda mai-s frequente
de 1990 a 1992, no Brasil, ocorre, também, na Argentina, na
Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai.

e

*

Segundo o sistema norte-americano
de
nomenclatura,
excluídas
as
diferenciais suplementares.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
Os autores agradecem a eficiente participação do técnico agrícola E.F.
Peverada.
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DO ENSAIO

SUL BRASILEIRO

Vinte genótipos componentes do Ensaio Sul-Brasileiro de
Trigo foram avaliados, em condições de campo, em Passo
Fundo, RS, em 1992, para resistência à septoriose causada
por Stagonospora nodorum. As cultivares BR 12 e BR 32 foram
utilizadas
como parâmetros
de
suscetibilidade
e de
resistência, respectivamente. Cada genótipo foi semeado em
duas linhas de dois metros de comprimento e distância de
0,20 m entre as linhas. Avaliou-se o percentual de área
foliar infectada no estádio de grão em massa
mole.
Consideraram-se
resistentes
os
genótipos
com
infecção
inferior a 20 %; moderadamente resistentes de 21 a 40 %;
moderadamente suscetíveis de 41 a 60 %; e suscetíveis acima
de
61 %
da
área
foliar
infectada.
Houve
diferença
significativa entre os genótipos. EMBRAPA 24 apresentou a
menor área foliar infectada (1 %) e foi superior a Trigo BR
32
(testemunha resistente),
que apresentava
15 %
de
infecção. Outros três genótipos (CEP 8878, PF 869107 e PF
88522) mostraram-se
ligeiramente inferiores a BR 32 e
enquadraram-se como moderadamente resistentes. Os demais
dezesseis genótipos variaram de moderadamente suscetíveis a
suscetíveis. Entre os genótipos testados, os resultados
evidenciaram- ampla
variabilidade
genética
quanto
à
resistência a S. nodorum.

1 Trabalho
apresentado
no XXVI Congresso Brasileiro de Fitopatologia,
Aracaju, SE (16 a 21/8/93).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
990Dl-970 Passo Fundo, RS. Bolsista do CNPq.
3 EMBRAPA-CNPT.
4 Bolsista DTI, CNPq-RHAE.
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TRIGO E OUTRAS GRAMI~EAS HOSPEDEIRAS
À
DO GeNERO
PYRICULARIA,
EM
INOCULAÇÕES

O prese~te
trabalho foi conduzido
em laboratório
e ca
sa de vegetaçao,
no Capão do Leão, RS. Tendo por
objetivo
estudo das
reações de
arroz, trigo
e outras
gramíneas
hospedeiras
frente
a
isolados
de
Pyricularia,
obteve-se
o fungo destes cereais e de
grama-boiadeira
(Leersia
hexandra),
milhã (Digitaria
sanguinallis),
Eragrostis
bahiensis,
Sporobolus
indicus,
capim Kikuio
(Pennisetu~
clandestinum)
e grarna-de-santo-agostinho
(Stenotaphrum
secundatum).
Realizaram-se
inoculações
cruzadas
e caracte
rizaçao
dos
isolados, e pode-se
concluir que:
a) existe
compatibilidade
patógeno-hospedeiro
quando em
inoculações
cruzadas; b) o
fungo pode ser
àisseminado
da
cultura
do
arroz para o trigo, bem
como
destas
para outras gramíneas
hospedeiras
e vice-versa;
c) há
variabilidade
fisiológica
entre
os
isolados
obtidos; d)
a população
patogênica
ocorrente
na
Região Sul do Brasil,
causadora
da
brusone
em
arroz, trigo
e outras
gramíneas,
deve
ser
incluída
en una
única
espécie; e) Eragrostis
bahiensis eSporobolus
indicus
também
hospedam
o fungo
do
genero
Pyricularia,
alem
das
demais
espécies
já
citadas
na
literatura.

o

Universidade
Federal de
96 100, Pelotas, RS.
EMBRAPA

- CPACT

- Caixa

A helmintosporiose
é uma das manchas foliares
mais importantes
do
trigo,
no Brasil.
Uma das possibilidades
de controle
é a rotação
de
culturas,
porém, é necessário
determinar-se
o periodo de viabilidade
do
patógeno associado
aos restos
culturais.
Para isso,
quantificou-se
em
experimentos conduzidos no campo a esporulação
saprofitica
de Bipolaris
sorokiniana nos residuos culturais.
As contagens foram iniciadas
no dia
da colheita
constando da determinação
semanal,
ao microscópio,
de uma
aliquota
do liquido
de lavagem do resto
cultural
picado e agitado
em
água + dizpersante.
A quantidade
de esporos sofreu oscilações
bruscas,
provavelmente,
em funçllo das variações
climáticas.
Apos 17 meses não
detectou-se
mais a presença
de conidios
no substrato,
possivelmente,
devido
a
sua
exaustão
nutricional
e
a
competiçllo
microbiana.
Paralelamente,
determinou-se
por pesagens mensais de amostras do residuo
(peso inicial
50g) acondicionaào
numa proteção
de tela
àe nylon o
periodo
de decomposição
do substrato.
A mineralização
dentro
das
proteções
completou-se
aos 20 meses.
Concluiu-se
que a presença
dos
restos culturais
é indicativo
da presença do patógeno numa lavoura e que
o mesmo pode ser eliminado pela mineralização
do resto
cultural
o que
ocorre sob rotação de culturas
de inverno.

1 - Trabalho apresentado
no XXVII Congresso Brasileiro
de Fitopatologia,
Itajai,
se.
2 - EMBP~A-CNPt,
Cx.P. 569, 99001-970, PASSO FilllDO,RS.
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ADAPTABILIDADE DE TRÊS CULTIVARES DE TRIGO

Os rendimentos de grãos de trigo dependem, em grande
parte, das condições ambientais e das tecnologias usadas.
Diferenças mínimas de ambiente criam microclimas, onde uma
mesma cultivar pode apresentar comportamento diferente.
Neste estudo foram usadas três cultivares: BR 23, por
proporcionar altos rendimentos e por ser a mais cultivada na
região sul; BR 32, por ser considerada rústica e boa para
condições de baixa tecnologia; e BR 43, a primeira cultivar
brasileira criada a partir do método de cultura de anteras.
As três cultivares foram ensaiadas em três níveis de
adubação, na ausência e na presença de adubação nitrogenada
em cobertura e na aplicação ou não de fungicidas na parte
aérea. Isso permitiu a criação de doze ambientes, onde
estudaram-se a adaptabilidade e a estabilidade das três
cultivares citadas. A análise conjunta evidenciou diferenças
altamente significativas entre cultivares e entre ambientes.
Não se observou significância na interação ambiente versus
cultivar: Isso pode ser atribuído ao fato de que, para
lançamento, as cultivares foram suficientemente ensaiadas e
selecionadas em diferentes ambientes ou, ainda, que não há
pronunciadas diferenças genéticas entre elas. Considerandose a característica rendimento de grãos, foi possível
classificar as três cultivares como tendo estabilidade média
e adaptadas aos diferentes ambientes estudados (b = 1 e S2d
não significativos). A cultivar BR 23 apresentou ampla
adaptabilidade a todos os ambientes, tendo em vista que a
média de seus rendimentos nos diversos ambientes
foi
superior à média geral das três cultivares em todos os
ambientes (Xl ,> Xo).
Já as cultivares BR 32 e BR 43, com
base nesse mesmo critério, mostraram-se menos adaptadas do
que a BR 23, pois suas médias de rendimento foram inferiores
à média geral do experimento
(X2 e X3 < X). Observou-se
ainda que, tendo as três cultivares reagido ao controle de
doenças da parte aérea e à aplicação de nitrogênio em
cobertura, esses são fatores que deveriam ser considerados
quando se realizam estudos desta natureza.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa Postar

569,
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MOSAICISMO

CROMOSSÔMICO

EM

CULTIVARES

M.H. Bodanese-Zanettini2,
C.C. Zanella2,
A.M. da S.
M.I.B. de Moraes Fernandes3 e S.M. Callegari-Jacques4

DE

Zary2,

A instabilidade
no número cromôssomico
das cultivares
Trigo BR 27, CNT 10, Cotiporã,
Frontana,
Giruá, IAS 20, IAS
52 e PAT 7392, utilizadas
em diferentes
experimentos,
foi
avaliada,
através
da análise
do comportamento
meiótico,
em
23.293 células mães de pólen de 670 plantas. A freqüência
de
plantas aneuplóides
(diferentes
do número 2n=42 da espécie)
entre
as cultivares
oscilou
de 1,8 % a 6,7 %,
com média
geral
de 3, O %,
mas a variação
não foi estatisticamente
significativa
através
do X2. Além
da variação
do número
cromossômico
entre
plantas,
todas
as
cultivares,
com
exceção
de BR 27, apresentaram
o fenômeno
do mosaicismo
cromossômico,
isto é, variação
numérica
entre
as células
mães de pólen de flores da mesma planta. A percentagem
de
plantas com células mosaico variou entre 1,8 % e 60,0 %, com
valor médio
de 9, O % e com
X2 altamente
significativo.
Foram observados
39 diferentes
números,
de 2n=11 até 2n=58,
além de 2ri=42. Os números
mais freqüentes
foram
2n=24,
2n=26, 2n=43 e 2n=44, supondo-se
ser a variação
aleatória.
Só foi encontrado,
na literatura,
registro
desse tipo de
variação
em
linhagens
derivadas
de
cruzamentos
interespecificos
envolvendo
Triticum
timophevii
e Aegilops.
Esses
resultados
indicam
a
ocorrência
de
distúrbios
anteriores
à divisão meiótica,
que outros autores atribuem a
efeitos
ambientais,
nos
casos
dos
cruzamentos
interespecíficos.
Através
da
avaliação
dos
diferentes
experimentos
pelo
X2,
não
houve
significãncia
entre
as
condições
de
cultivo
e
a ocorrência
do
mosaicismo.
t
importante
enfatizar
a necessidade
dos
estudos
sobre
a
estabilidade
nuclear dos trigos brasileiros,
por sua relação
com os padrões
de pureza varietal,
bem como pela adaptação
das cultivares
à lavoura,
e pela permanência
destas,
nas
culturas cujo produto econômico
é a semente.

1 Trabalho publicado na revista Cereal Research Communications, vaI 21,
(4), 1993, sob titulo Aneup10idy and chromosome mosaics in hexap10id
wheat (Triticum aestivum (L.) Thell) cultivars.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Depto. de Genética, Caixa
Postal 15053, 91501-970 Porto Alegre, RS.
3 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Depto. de Estatística,
91540-000 Porto Alegre, RS.
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ANORMALIDADES
DE PÓLEN NAS CULTIVARES
DE TRIGO CNT 10 E PAT
7392 EM RESPOSTA À APLICAÇÃO
DE QUATRO DOSES DE CALCÁRIO E
DE DUAS DE FÓSFORO AO SOLO PASSO FUND01
D.M.
Zinn2,
Siqueira3

M.I.B.

Esta pesquisa
teve o objetivo
de avaliar
o efeito da
adição de calcário e de fósforo ao solo sobre o polimorfismo
dos
grãos
de
pólen
binucleados
em
linhas
puras
das
cultivares
de
trigo
CNT
10 e PAT 7392, cultivadas
em
fitotron
(20 0c a 14 0C, fotoperíodo
de 12 horas
e UR
de
80 %) na fase reprodutiva.
Foram aplicados
ao solo quatro
níveis de calcário
(zero; 0,25; 0,50 e 1 SMP) e duas doses
de fósforo
(40 e 60 mg/l), que causaram condições de acidez
consideradas,
respectivamente,
"severas"
(44 % de saturação
de Al), "moderadas"
(2O % de saturação
de Al), "leves"
(5 %
de saturação
de Al) e sem Al "nocivo";
os dois níveis
de
fósforo aplicados
elevaram o P do solo a 4,1 e a 8,9 mg/P),
respectivamente,
sendo considerados
baixo e suficiente
para
o solo utilizado.
Os valores de Ca2+ e de Mg2+ aumentaram
de
4,1 para 13,0 cmolc/l de solo, em conseqüência
da calagem. O
delineamento
experimental
foi completamente
casualizado,
com
os tratamentos
de calcário,
de fósforo
e das cultivares
arranjados
em fatorial
4 x 2 x 2, com quatro repetições.
A
avaliação
do
polimorfismo
dos
pólens
binucleados
pela
afinidade
aQ
acetocarmim
mostrou
que
os
desequilíbrios
relacionados
ao~ níveis de calagem causaram perturbações:
na
polaridade
da célula, sendo
que a orientação
do fuso da 1a
mitose
de micrósporo
foi
anormal;
na
diferenciação
dos
núcleos vegetativos
e generativos;
na repressão
da diferenciação
gametofítica
pela
ocorrência
de
pólen
pj
estas
menortS,
com
exina
fina
e citoplasma
atenuado,
havendo
aumento no número dos pólens vazios. A menor disponibilidade
de fósforo
contribuiu
para os distúrbios
da polaridade
e
para as falhas na produção
da parede celular do micrósporo.
Na média dos níveis de calcário e de fósforo, a cultivar CNT
10 mostrou
freqüência
significativamente
superior
de pólens
normais
(73,29 %), em relação à cultivar PAT 7392 (59,15 %).
A cultivar
PAT 7392 apresentou
diferenças
significativas
nos
distúrbios
de polaridade
e na ocorrência
de pólens
p, de
pólens
com micronúcleos
de pólens
vazios
e de pólens
com
dois poros, em relação à cultivar CNT 10.

1 Este trabalho fez parte de estágio no CNPT, através do programa PIEP
(CNPq/EMBRAPA)
e da dissertação
de mestrado
da primeira
autora no
curso de pós-graduação em Genética da UFRGS.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 EMBRAPA-Centro
de Pesquisa Agropecuária
de Clima Temperado
(CPACT),
Caixa Postal 403, 96001-970 Pelotas, RS.
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DAS CULTIVARES.
1993-94

DE

TRIGO

RECOMENDADAS

NO

BRASIL

NO

O
presente
estudo
teve
como
objetivo
a
análise
comparativa,
entre
os diferentes
estados
brasileiros,
dos
trigos
recomendados
no período
1993-94,
relativamente
a
características
agronomlcas,
ao crestamento,
à qualidade
industrial,
ao número de cultivares
e à disponibilidade
de
semente fiscalizada.
Foram consultados,
entre outras fontes,
levantamentos
de produção
de sementes,
trabalhos,
atas e
recomendaç6es
técnicas
oriundos
das Reuni6es
das Comiss6es
Sul, Centro-Sul
e Centro-Brasileira
de Pesquisa
de Trigo.
Estavam
recomendadas
no
período
1993-94,
em
8 estados
brasileiros
(RS, SC, PR, SP, MS, MG, GO e MT), e no DF, 103
cultivares,
das quais 14 até 1993 e outras 12 até 1994. Em
contrapartida,
4 novas cultivares
foram recomendadas
em 1993
e 2 em 1994, identificando
tendência
de diminuição
no número
de
cultivares
no
país.
Com
maior
número
de
cultivares
situaram-se
PR,
MS,
SP
e RS,
tendo
49,
29,
25
e 22
cultivares,
respectivamente.
A
maior
participação
de
germoplasma
com porte intermediário
a baixo está concentrada
no MS, no PR e em SP, com 90 %,
80 % e 67 % dos trigos,
relati vamente
aos percentuais
de 45 % a 60 % nos outros
estados.
A maior concentração
de cul ti vares resistentes
ao
alumínio
tóxico
encontra-se
em SC e no RS (76 % e 73 %,
respectivamente),
relativamente
a percentuais
de 24 % a 58 %
nos
demais
estados.
Maior
percentual
de
cultivares
moderadamente
resistentes
ou resistentes
ao acamamento
é
encontrado
em MS, no PR e em MT
(83. %,
80 % e 80 %,
respectivamente),
com relação a percentuais
de 41 % a 73 %
nos
demais
e~tados.
As
situaç6es
mais
favoráveis
em
qualidade
industrial
encontram-se
nos estados de MS e do PR,
com 66 % e 41 %, respectivamente,
de cultivares
superiores
e
melhoradoras,
em comparação
a outros estados como o RS eSC,
onde
apenas
9 % e 12 % das
cultivares
são superiores.
Relativamente
à reserva
de semente
fiscalizada
na
safra
93/94, destacam-se,
por estado, as cultivares:
1) RS - BR 23
(42,9 I), BR 35 (14,4 %) e BR 43 (12,9 I); 2) SC
- BR 23
(72 ,5 %) e BR 35
(22, 3 %);
3) PR - BR 23 (27, 3 %),
BR 35
(11,5 %),
BR 18 (10,4 %),
IAPAR 17-Caeté
(9,2 %),
IAPAR 29Cacatu
(8,4 %) e Anahuac 75 (4 I); 4) SP - IAC 60-Centenário
(39,7 %),
IAC 24-Tucuruí
(24 %) e IAC 287-Yaco
(18,5 %);
5)
MS - BR 17
(2 7 ,7 %),
BR 36 (15, 2 % ) e BH 1146 (13, 9 %).
Assim,
BR 23 e BR 35 possuem
maior
quantidade
de semente
fiscalizada
no país, e PR e MS apresentam
distribuição
mais
harmoniosa
para o material
cultivado,
o que é vantajoso
na
minimização
de riscos e àe prejuízos.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

56$,
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AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO DE CULTIVARES
ESTADUAL E SUL-BRASILEIRO EM 1992

DE

J.F.
Philipovskyl,
C.N.A. de Sousa1,
E.M. Guarienti1, S.A. Silva1 e J.L. Nedel2

TRIGO

DOS

L.J.A.

ENSAIOS

DeI Duca1,

Com o objetivo de avaliar o comportamento
de 26
linhagens e de 15 cultivares que figuravam em 1992 nos
Ensaios
Estadual
e
Sul-Brasileiro,
quanto
às
suas
características· agronômicas e à qualidade industrial, foi
organizada
uma
coleção
conduzida
em duas
épocas de
semeadura. Os di ferentes genótipos foram semeados na área
experimental da EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
(CNPT), em Passo Fundo, RS, em 20 de junho e em 13 de julho.
As cultivares Toropi, Jacuí, IAS 54 e Sonora 64 foram
incluídas como testemunhas. As características observadas são
relatadas a seguir, sendo válidas para o ano e para o local
onde foi conduzida a coleção e limitam-se a uma repetição por
época, sendo, portanto, de caráter preliminar. Espigamento:
na
1a
época,
destacaram-se,
para precocidade,
IAC
5,
Peladinho, BR 37, PF 87103 e PF 87107, com 93 dias do
plantio/espigamento; na ·2a época, salientaram-se PF 87103,
Peladinho, PF 87107, PF 88543 e Sonora 64, com 81 dias.
Maturação: na Ia e na 2a épocas, destacou-se por precocidade
Peladinho,
com
138 e
com
128 dias, respectivamente, da
semeadura/maturação.
Apresentaram
menor estatura, com
80
cm, na Ia e na 2a épocas, BR 23, BR 37, Sonora 64, EMB 27 e
PF 87107.
Em relação à presença de aristas, com exceção de
Peladinho, de BR 37 e de BR 43, que têm arista apical, os
demais materiais são aristados. Quanto à cor das espigas, a
cultivar IAC 5 apresenta espigas com a coloração clara e
escura, nas demais a coloração é clara. Com relação ao índice
de colheita, na Ia época, BR 23 teve o melhor desempenho, com
50 %, e IAC 5, o pior, com 28,9 %; na 2a época, o índice mais
expressivo foi o de PF 88543, com 54,2 %, e o mais baixo, o
de Toropi, com 22,1 %. Na Ia época, PF 88566 foi o destaque
para peso de mil grãos, com 47,6 g, e na 2a
época
salientaram-se CEP 24 e PF 889199, com 41,6 g. Peso
do
hectolitro: CEP 14 destacou-se na Ia época, com 78,9 kg, e
na
2a
época
salientou-se
PF
869120,
com
81,1
kg.
Relativamente à sedimentação (MS-SDS), Toropi e IAC 5, com 16
ml e com 13 ml, na 1 a e 2a épocas, respectivamente, foram os
destaques. Quanto à eletroforese para gluteninas de aIto peso
molecular, Sonora 64, Jacuí, CEP 14 e CEP 17 foram as
cultivares que apresentaram bandas com melhor escore para
qualidade industrial, segundo critérios de Payne et aI.
(1987)
o

1 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT),
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Universidade Federal de Pelotas-UFPel, Pelotas, RS.
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AVALIAÇÃO, DA RESISTÊNCIA
DE
CULTIVARES
pv. undulosa!
Xanthomonas campestris

A estria
bacteriana
do trigo,
causada
por Xanthomonas
campestris
pv.
undulosa
(Xcu),
é uma moléstia
importante,
principalmente
nos estados
do PR e MS, onde sua ocorrência
pode causar
muitos
prejuízos
aos agricultores.
As sementes
de trigo
são o principal
meio de disseminação
da moléstia.
Sementes
de trigo
provenientes
de vários
locais
do Brasil
foram
analisadas
visando
a detecção
de Xcu.
Plantas
das
cultivares
ANHAUAC, BR 14,
BR 23,
BR 34e
BR 37 foram
atomizadas
ou inoculadas
com seringa
com uma suspensão
de
células
(108 UFC/ml) de Xcu no estádio
GS 7 e o grau
de
severidade
da
moléstia
~i
avaliado
14
dias
após
a
inoculação.
As
mesmas
cultivares
foram
inoculadas
por
atomização,
como no experimento
anterior,
em experimentos
em
casa-de-vegetação
e campo. Em outro
experimento
em casa-devegetação,
a
resistência
de
50
cul ti vares
foi
também
avaliada.
O patógeno
foi
detectado
em 13 % dos' 296 lotes
analisados.
O método da atomização
do inóculo
foi escolhido
para
trabalhos
posteriores.
As cultivares
BR 23 e BR 37
permaneceram
entre
as
mais
suscetíveis
em
todos
os
experimentos.
Através
da análise
de grupos
(clusters),
as 50
cultivares
foram separadas
em quatro
grupos
de acordo
com o
grau de severidade
da moléstia,
baseado
em escala
de zero a
cinco.

1 Parte do trabalho de tese do primeiro autor. Trabalho apresentado no
XXVI Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Aracaju, SE.
2 Rua Padre Nóbrega, 174, 99070-590 Passo Fundo, RS.
3 UFRGS, Caixa Postal 776, 90001-000 Porto Alegre, RS.
4 Centro Nacional
de Pesquisa de Trigo - EMBRAPA. Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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AVJ>J....IAÇAO
DE CULTIVARES E LINHAGENS DO ENSAIO CENTRO
BRASILEIRO DE TRIGO IRRIGADO, CONDUZIDOS EM GOIÁS, DE 1991 A
1993

No período de 1991 a 1993, foram conduzidos os ensaios
de competição, com o objetivo de avaliar o comportamento de
cultivares e linhagens de trigo irrigado, para as condições
do Estado de Goiás. Os ensaios foram instalados nos
municípios de Rio Verde, Serranópolis, Anápolis, Catalão,
Santa Helena e Vianópolis. O delineamento experimental
utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições. As
parcelas foram constituídas de 5 linhas de 5 metros,
espaçadas entre si de 0,20 m, com uma área útil de 2,4 m2. A
adubação básica de plantio foi de 16 kg/ha de N, 120 kg/ha
de P20S'
64 kg/ha de K20 da fórmula 4.30.16, mais 40 kg/ha
de FTE BR 12. Foi realizada uma adubação de cobertura de 44
kg/ha de N, aplicada no início do perfilhamento. Os ensaios
foram instalados no período de 20/05 a 05/06. Os melhores
rendimentos médios obtidos nos ensaios foram: PF 869179
(4.176 kg/ha), BR 33 (3.974 kg/ha), CPAC 871061 (3.933
kg/ha), BR 39 (3.879 kg/ha), CPAC 8717 (3.850 kg/ha), BR 26
(3.765 kg/ha) e BR 10 (3.722 kg/ha). Na maioria dos ensaios,
as linhagens e cultivares alcançaram o PH padrão, e o peso
médio de 1.000 grãos variou de 40 a 45 gramas.
<

1 ESUCARV-Esco1a
Superior
de Ciências
Agrárias
Postal 104, 75901-970 Rio Verde, GO.
2 EMGOPA-Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária,
Goiânia, GO.

de
Caixa

Rio

·Verde,

Postal

Caixa

49, 74210
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AVALIAÇÃO
DE CULTIVARES E LINHAGENS 00 ENSAIO CENTRO
BRASILEIRO DE TRIGO DE SEQUEIRO, CONDUZIDOS EM GOIÁS, DE
1991 A 1993

Para avaliar o comportamento de cultivares e linhagens
de trigo, em condições de sequeiro, foram conduzidos ensaios
de competição, visando noyas recomendações para o Estado de
Goiás. Os ensaios foram instalados nos municípios de Rio
Verde, Serranópolís, Campo Alegre, Anápolis e Catalão. O
delineamento experimental utilizado foí o de blocos ao
acaso, com 4 repetições. As parcelas foram constituídas de 5
linhas de 5 metros, espaçadas entre si de 0,20 m, com uma
área útil de 2,4 m2. A adubação básica de plantio foi de 12
kg/ha de N, 90 kg/ha de P205 e 48 kg/ha de K20 da fórmula
4.30.16,
mais 40 kg/ha de FTE BR 12. Foi realizada uma
adubação de cobertura com 28 kg/ha de N, aplicada no início
do perfilhamento. Os ensaios foram instalados no período de
20/02
a 10/03.
Os melhores rendimentos médios obtidos nos
ensaios foram: EMBRAPA 21
(1.363
kg/ha), BR 24
(1.267
kg/ha), CPAC 86140 (1.251 kg/ha), BH 1146 (1.134 kg/ha), MG
1 (1.133
kg/ha), BR 25 (1.099
kg/ha) e PF 83773
(1.099
kg/ha). Na maioria dos ensaios, as linhagens e cultivares
não alcançaram o PH .padrão, e o peso médio de 1.000 grãos
variou de 30 a 35 gramas.

1 ESUCARV-Esco1a
Superior
de Ciências
Agrárias
Postal 104, 75901-970 Rio Verde, GO.
2 EMGOPA-Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária,
Goiânia, GO.
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Caixa
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TRIGO ORIUNDOS DE CRUZAMENTO
RESPEC1FICO E RADIAÇÃO GAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO.

INTE-

C.E. de o. camargo1,5, A. Tulmann Net02,5, A.W.P. Ferreira
Filho1, J.G. de Freitas1,5, A. Pettinelli Júnior3
e J.L.
Castr04,5

Foram comparadas entre si vinte e três linhagens originárias de seleções realizadas em população submetida à radiação gama (27,5 krad), em geração F4, do cruzamento interespecífico entre BH-1146 (Triticum aestivum L.) e Anhinga "S" x
Winged "S" (T. durum L.). Em nove ensaios, instalados em vários locais do Estado de são Paulo em condições de irrigação
e de sequeiro, analisou-se uma série de características agronômicas. Em laboratório efetuaram-se estudos da tolerância
ao alumínio. As linhagens 11 e 19 de porte médio, com mode"~
rada resistência ao acamamento, tolerantes à toxicidade de
alumínio destacaram-se quanto à produção de grãos.
Sete linhagens apresentaram moderada resistência ao agente causal do
oídio.
Todos os genótipos foram suscetíveis aos agentes
causais das manchas foliares.
Alguns dos genótipos poderiam
ser utilizados em programas de cruzamento como fontes genéticas para plantas de porte baixo, de espiga comprida, de grande número de espiguetas por espiga, maior número de grãos por
espiga, e maior número de grãos por espigueta e de grãos mais
pesados. BH-1146 e sete das linhagens foram considerados os
genótipos mais tolerantes à toxicidade de alumínio por exibirem crescimento radicular após serem cultivados em soluções
nutritivas contendo 10 mg/litro de A13+.

1 Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Instituto Agronômico
-(IAC), Caixa Postal 28, 13001-970, Campinas (SP).
2 Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Caixa Postal 96, 13400-970, Piracicaba (SP).
3 Estação Experimental de Tatuí,"IAC.
4 Estação Experimental de Capâo Bonito, IAC.
5 Com bolsa de pesquisa do CNPq.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TRIGO PARA CULTIVO COM IRRIGAÇÃO,
EM MINAS GERAIS, NO ANO DE 1993

No estado de Minas Gerais, assim corno em outras regiões
do Brasil Central, a ocorrência de temperaturas mais amenas
durante o período de outuno-inverno permite o cultivo do
trigo com sucesso em áreas localizadas acima dos 400 m de
altitude. Corno este período coincide com a estação da seca,
o cultivo do trigo nesta época só pode ser realizado com o
auxílio da irrigação, mas inúmeros produtores do Estado já
utilizam o sistema de irrigação por pivô central. Desta
forma, o objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento
de
cultivares
de
trigo
adaptadas
às
condições
edafoclimáticos das regiões de Minas Gerais onde se utiliza
a irrigação por aspersão, visando sua posterior recomendação
aos produtores. Para tanto, todos os anos instalam-se
experimentos em diferentes locais do Estado. Em 1993, estes
foram instalados apenas nos municípios de Coimbra e Rio
Parnabaíba, com semeadura em 24/05 e 10/05, respectivamente.
Os dados apresentados são correspondentes ao ensaio centrobrasileiro, o qual representa a fase final de avaliação dos
genótipos na região tritícola do Brasil Central. Em Coimbra,
a BR 39 foi a mais produtiva
(4.647 kg/ha) entre as
cultivares e a PF 869179 (5.187 kg/ha) entre as linhagens.
Em Rio Paranaíba, foi a BR 26 (4.472 kg/ha) e a CPAC 88128
(5.078 kg/ha), respectivamente entre cultivares e linhagens.
Na média dos dois locais, o genótipo mais produtivo foi a
linhagem CPAC 88128, com 5.011 kg/ha. Também destacou-se a
linhagem PF 869155 (4.711 kg/ha), a qual apresentou pequena
ocorrência de acamamento e tem mostrado bom potencial para
panificação.

1 UFV-Universidade
Federal de Viçosa, 36570-000 Vicosa, MG.
2 CAC-CC-Coop. Agrícola
de
Cotia-Coop. Central, 38800-000 São Gotardo,
MG.
3 EPAMIG-Empresa
de Pesquisa
Agropecuária
de
Minas Gerais, 38060-040
Uberaba, MG.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TRIGO PARA CULTIVO DE SEQUEIRO, EM
MINAS GERAIS, NOS ANOS DE 1993 E 1994

Em Minas Gerais, a região do Alto Paranaiba, por
apresentar altitude em torno dos 1.000 m, possibilita o
cultivo do trigo de sequeiro, o qual é semeado ainda no mês
de março. Com isso, as cultivares utilizadas devem ser
adaptadas às condições de temperatura mais elevada e à
ocorrência de déficits hidricos. Portanto, o objetivo do
presente
trabalho
é
o
desenvolvimento
de
cultivares
adaptadas às condições edafoclimáticas da região de cultivo
do trigo de sequeiro em Minas Gerais, visando a sua
posterior recomendação aos produtores. Os experimentos foram
instalados em Rio Paranaíba, em blocos ao acaso e com seis
repetições, sendo três com controle químico de doenças. A
semeadura foi realizada em 17/03/1993 e 30/03/1994. Os dados
apresentados correspondem ao ensaio centro-brasileiro, que é
a fase final de avaliação de genótipos na região tritícola
do Brasil Central. Foram avaliadas sete linhagens e sete
cultivares. Em ambos os anos, a cultivar EMBRAPA 21 foi a
mais produtiva, com rendimento médio de 4.178 kg/ha em 1993
e 2.678 kg/ha em 1994, seguida da linhagem CPAC 86140, com
4.094 kg/ha em 1993 e 2.417 kg/ha em 1994, ano em que
ocorreu déficit hídrico durante praticamente todo o ciclo da
cultura.

1 UFV-Universidade
Federal de Viçosa, 36570-000 Viçosa, MG.
2 EPAMIG-Empresa
de
Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais, 38060-040
Uberaba, MG.
3 CAC-CC - Coop. Agrícola de Cotia-Coop
Central, 38800-000 São Gotardo,
MG.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TRIGO PARA TOLERÂNCIA AO ALUMINIO TÓXICO.

Com objetivo de selecionar genótipos'de trigo quanto à
tolerância
de alumínio instalou-se um ensaio em microparcelas de alvenaria, com ma
terial de um latos solo roxo álico. A análise química da amostra de solo
indicou 3,6 para pH em CaC12 0,01M; 2,55; 12,13i 0,33i 0,25; 0,17; 0,75;
12,88 meq/l00ml de terra para A13+, H++A13+, Caz+, Mgz+, K+, S, T; 5,82%
e 77,27% para saturação em bases e saturação em alumínio, respectivamen
te. Através da incubação do solo definiu-se quatro doses de calcário pa~
ra se obter as saturações de 45%, 30%, 15% e 0%, que foram distribuídas
nas parcelas. Nas subparcelas semeou-se vinte genótipos de trigo. Os parâmetros qualitativos foram avaliados pela análise de variância e teste
de médias; os quantitativos foram, avaliados pela análise de regressão.
Observou-se que o rendimento de grãos e de matéria seca foram reduzidos
com a elevação de saturação de alumínio do solo. Verificou-se diferenças
de comportamento entre os genótipos de trigo avaliados, indicando a exis
tência de variabilidade genética para tolerância ao alumínio. Foram con
siderados sensíveis: IA 9312, LD 919, IA 9313, IA 9111, IA 9310, IA 9314
e "Anahuac"; moderadamente sensíveis os materiais: IA 9311; LD 913
e
"IAPAR 29". Os genótipos LD 914; IA 939; LD 921; IA 9316; IA 9131
e
"IAPAR 6" foram considerados moderadamente tolerantes, enquanto LD 922,
IA 934, "IAC 5" e IA 935 foram classificados como tolerantes.

lInstituto Agronômico do Paraná - IAPAR, Cx. Postal 1331,
Londrina, PR.
2Bolsista de Iniciação Científica do CNPq.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS
GERMINAÇÃO NA ESPIGA

DE

TRIGO

QUANTO

À

A germinação do grão de trigo na espiga leva à redução
na qualidade industrial deste cereal. ,A ocorrência desse
problema está ligada diretamente à baixa dormência do grão e
à precipitação pluvial por ocasião da colhe ita, sendo esta
freqüente nas Regiões Sul e Centro-Sul de cultivo de trigo.
A solução, ou minimização, do problema deve ser buscada via
melhoramento
genético.
O objetivo
desta
pesquisa
foi
avaliar, quanto à germinação na espiga, os genótipos de
trigo incluídos nos Ensaios Intermediários e Finais de
rendimento de grãos. A avaliação foi realizada pela contagem
de grãos germinados, após a passagem das espigas por uma
câmara úmida e Falling Number (FN) de grãos úmidos e secos.
Em 1992, em primeira avaliação das linhagens dos Ensaios
Regionais e Sul-Brasileiro, destacaram-se, pelo alto valor
de FN úmido, as linhagens PF 84316, PF 87453, PF 88522, PF
89151, PF 869107 e PF 86163. Pela baixa percentagem de grãos
germinados, destacaram-se as linhagens PF 84316, PF 869107 e
PF 89292, bem como a cultivar Frontana. Em 1993, destacaramse, pelo alto valor de FN úmido, as linhagens PF 84316, PF
86233, PF 889300, PF 904, PF 90120 e PF 91223. Pela baixa
percentagem de grãos germinados, destacaram-se as linhagens
PF 889300, PF 90120 e PF 9122 e a cultivar Frontana, sendo
estas as mais recomendadas para programas de melhoramento.

1 Bióloga.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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AVALIAÇÃO
DE LINHAGENS
COM TOLERÂNCIA
A TOXICIDADE
NIO, MANGAN~S E FERRO EM CONDIÇOES
DE CAMPO.

C.E.
J.G.
J.L.

DE

ALUMí-

" 1ClO
. 1 , A.W.P. Ferrelra
.
Filho1,
de o. Camargo 1,5 , J.C. Fe ..
V.J. Ramos
2, R.A.D. Kanthack
3
de Freitas1,5,
e
de Castr04,5

Compararam-se
vinte e três linhagens tolerantes
ao mesmo
tempo às toxicidades
de A13+, Mn2+ e Fe2+, provindas
do cruzamento entre 'BH-1146' (tolerante à toxicidade
de A13+ e sensível às toxicidades
de Mn2+ e Fe2+) e Siete Cerros (sensível
à toxicidade
de A13+ e tolerante
às toxicidades
de Mn2+ e
Fe2+), e os dois cultivares
utilizados
como pais, em
quatro
ensaios instalados
nas Estações Experimentais
de Itararé{1990
-92) e Capão Bonito (1992), em solos ácidos e em cinco ensaios realizados
no Centro Experimental
de Campinas
(1990-92) e
na Fazenda Santa Lúcia (1990-91), município
de Cruzá1ia,
em
solos corrigidos,
analisando-se
os seguintes parâmetros:
rendimento de grãos, características
agronõmicas
e resistências
às doenças.
Em solos ácidos as vinte e três linhagens
e o
'BH-1146' mostraram
urna maior produção de grãos em relação ao
'Siete Cerros' indicando que a toxicidade
de alumínio foi um
dos principais
fatores 1imitantes
à produção.
Em solos
corrigidos não foram verificados
diferenças
significativas
entre
os genótipos
estudados
quanto à produção de grãos mostrando
não haver uma associação
entre baixa produtividade
e tolerância ao A13+ nessas condições.
A linhagem-21
foi imune e moderadamente
resistente
aos agentes causais da ferrugem-da-folha e do oídio, em condições
naturais de infecção,respectivamente.
Todos os genótipos
avaliados
exibiram suscetibi1idade
aos agentes causais das manchas
fo1iares.
O cultivar
Siete
Cerros e as linhagens 3 a 12 apresentaram
porte baixo associado a uma menor porcentagem
de acamamento;
as linhagens
13,14
e 23 mostraram
espigas compridas;
a linhagem 12 maior
número
de espiguetas
e grãos por espiga; e a linhagem 17, grãos mais
pesados, representando
fontes genéticas
de valor para
essas
características.

1 Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Instituto Agronômico
(IAC), Caixa Postal 28, 13001-970,
Campinas
(SP).
2 Estação Experimental
de Itararé, IAC.
3 Estação Experimental
de Assis, IAC.
4 Estação Experimental
de Capão Bonito, IAC.
5 Com bolsa de pesquisa do CNPq.
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AVALIAÇÃO
DE LINHAGENS
ESTADO DE SÃO PAULO.

C.E.
P.B.
J.C.

DA ESptCIE

TRITICUM

DURUM

de O. camargo1,6,
J.C. Fe1ício1, A.W.P. Ferreira
GallO~~ A. Pettinelli
Júnior3, R.R. dos Santos4
Sabino

L.

NO

Filho1
e

Compararam-se
vinte e três linhagens de trigo
duro
(Triticum durum L.) e dois cultivares
de trigo (T. aestivum
L.) em 16 ensaios tanto em condição de irrigação por aspersão
corno de sequeiro,
analisando-se
a produção de grãos,
outros
componentes
da produção e resistência
às doenças.
As linhagens de trigo duro 3 (Gallareta "S"), 4 (Yavaros "S"),
12
(CI 14955 x Yavaros OS" - Gediz/Tropic
Bird) e 19 (61150/ Leeds//Gallo
"S"/3/Garza
"S"/4/Mexicali
"S"/5/S15),
resistentes
às ferrugens-do-colmo
e da-folha,
suscetíveis
ao oídio
e a
mancha foliar, de porte baixo (com exceção da 12),
de
ciclo
precoce, destacaram-se
quanto à produção de grãos, em
solos
com baixa acidez, não diferindo dos cultivares
de trigo
IAC
60 e IAC-24, os mais cultivados
atualmente
no Estado
de
são
Paulo.
A linhagem de trigo duro 22 (Sacaba-81)
apresentou-se
ao mesmo tempo imune aos agentes causais das ferrugens-docolmo e da-folha e moderadamente
resistente
ao agente causal
de oídio.
Todos os genótipos estudados
foram suscetíveis
aos agentes causais das manchas foliares.
A linhagem de tri\ go duro 3, mostrou-se
fonte genética das características
número de grãos por espiga e por espigueta;
os cultivares
de
trigo IAC-60 e IAC-24, de maior comprimento
da espiga e número de espiguetas
por espiga; e as linhagens de trigo duro 14
(Gediz OS" - Cocorit-71)
e 19, de grãos mais pesados.

1

Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Instituto Agronômico
2 (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970,
Campinas
(SP).
Estação Experimental
de Mococa, IAC.
3 Estação Experimental
de Tatuí, IAC.
4 Estação Experimectal
de Monte Alegre do Sul, IAC.
5 Estação Experimental
de Tietê, IAC.
6 Com bolsa de pesquisa do CNPq.
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AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE TRIGO DURO (Triticum turgidum ssp.
turgidum var. durum), SOB IRRIGAÇÃO, NA REGIAO NORTE DE
MINAS GERAIS1

A
região
Norte
de
Minas
Gerais,
pelas
suas
características edafoclimáticas (solos mais férteis e com pH
mais elevado e menor altitude), parece ser mais propícia ao
cultivo do trigo duro (candial) que o vulgar, pois o trigo
duro é mais sensível à acidez e mais tolerante a maior
temperatura. Além disto, nesta região é extensa a área
irrigada
por
pivôs
centrais,
a
qual
é
ocupada,
principalmente,
com
feijoeiro
de
outono-inverno
que,
ultimamente, tem apresent'ado sérios problemas' de doenças o
Pelo potencial da região à triticultura irrigada, realizouse o presente
trabalho, cujo objetivo foi avaliar o
comportamento de linhagens de trigo duro cultivado com
irrigação o Utilizou-se o delineamento de
blocos ao acaso
com quatro repetições, com parcelas contendo cinco linhas de
5,O m e espaçadas de 0,20 mo A semeadura foi realizada em
28/04/1994. Foram avaliadas 18 linhagens de trigo duro,
introduzidas do CIMMYT pelo IAC e, corno testemunhas, as
cultivares de trigo vulgar Anahuac, BR 33, IAC 24 e IAC 60.
~s linhagens de trigo duro apresentaram maior perfilhamento,
maior altura de plantas e ciclo mais longo (em torno de 120
dias, contra 100 do trigo vulgar), demonstrando maior
tolerância à temperatura mais elevada. A linhagem de trigo
duro mais produtiva atingiu 5.528 kg/ha, sendo a IAC 24 a
mais produtiva entre as cultivares, com 5.400 kg/ha. Não
constatou-se a ocorrência de doenças.

1 Parte
do projeto
financiado
pelo
convênio
entre
Domingos
Costa
Indústrias Alimenticias S.A., EPAMIG E UFV.
2 UFV-Universidade
Federal de Viçosa, 36570-000 Viçosa, MG.
3 EPAMIG-Empresa
de
Pesquisa
Agropecuária
de Minas Gerais, 38060-040
Uberaba, MG.
4 EPAMIG-Empresa
de
Pesquisa
Agropecuária
de Minas Gerais, 39519-000
Portêirinha, MG.
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DO RENDIMENTO
DE GENÓTIPOS
DENSIDADE
DE SEMEADURAl

DE TRIGO

DE CICLO

CURTO

R.S. Fontaneli2,
O. RQdrigues2,
M. MacManey3,
R. Garcia4, A.
Paganini5,
R.A. Vallejo R.5, J. Jara V.5, J.M. Vilratoro
S.5
e B. Chavez T.5

A densidade
de sementes
é uma das práticas
de manejo
importantes
para a obtenção
de ótimos rendimentos
de trigo
e,
dentro
de
certa
amplitude,
não
produz
variações
significativas
no rendimento
de grãos. A semente
é um dos
componentes
importantes
do custo de produção
e, objetivando
reduzi-lo,
realizou-se,
em 1991/92, em Pergamino,
Argentina,
um experimento
para
av;;diar o potencial
de rendimento
de
grãos
de três cul ti vares
de trigo
em baixa
densidade
de
sementes,
em relação
a um hibrido
já recomendado
nessas
condições.
Os tratamentos
foram as cultivares
Marcos Juárez
INTA,
Pampa
INTA
e PROINTA
Federal,
e como
testemunha
utilizou-se
o
hibrido
Trigomax
100.
O
delineamento
experimental
foi
completamente
casualizado,
com
três
repetições
e parcelas
de 20,6 m2. O cultivo antecessor
foi o
trevo branco para semente, nos três últimos
anos. O preparo
de solo foi convencional
(lavração e gradagens).
A adubação
empregada
foi de 100 kg/ha de Diamânio
Fosfato,
uma semana
antes da semeadura,
e 100 kg/ha de u·réiai 45 dias após a
semeadura.
A semeadura
foi em 6 de julho, com 245 sementes
aptas/m2.
As
plantas
daninhas
foram
controladas
com
Metsulfuron
60
%,
mais
Dicamba.
Não
houve
diferença
significativa
(P > 0,05) entre os genótipos
para rendimento
de grãos,
o que
indica
a viabilidade
de
semeadura
das
cultivares
de trigo em menor densidade,
sendo que a média
foi de 4850 kg/ha. A cultivar
Pampa INTA apresentou
o maior
índice de colheita
e, em contraste,
a menor
quantidade
de
biomassa
aérea
total.
Houve
compensações
entre
espigas
maduras/m2
e
grãos/espiga,
de
modo
que
os
genótipos
apresentaram
o mesmo número de grãos/unidade
de superficie.

1 Trabalho realizado durante o I Curso em Investigación sobre Manejo del
Trigo y Transferencia
Tecnológica
(CIMMYT, INTA, BID, INFAD e IICA),
Pergamino, Argentina, 1991.
2 EMBRAPA-Centro Naclonal de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 PRODUSEM, C.C. 192, 2700 Pergamino (Bs.As.), Argentina.
4 INTA-Centro Internacional de Capacitación, E.E.A. INTA Pergamino, C.C.
31, 2700 Pergamino (Bs.As.), Argentina.
S Bolsistas
do
Curso
de
Pós-Graduação
INTA!CIMMYT,
de
Institutos
Nacionais de Pesquisa da Argentina, da Colômbia, do Peru, da Guatemala
e do Peru, respectivamente.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR SOBRE A REAÇÃO DE ALGUMAS CULTIVARES DE
TRIGO À GIBERELA

A giberela é uma doença fúngica, causada por Gibberella
zeae, que resulta em danos principalmente à formação dos
grãos na cultura de trigo no sul do Brasil. Em 1993 foi
formada uma coleção para reavaliação do comportamento à
giberela reunindo um grupo de 29 cultivares de trigo que, em
Passo Fundo, em 1992, apresentou menor suscetibilidade em
relação a essa doença. Nesta coleção de reavaliação foram,
também,
incluídas
algumas
cultivares
suscetíveis
como
testemunhas. Foram coletadas 30 espigas ao acaso, por
parcela, para avaliação da reação à giberela. Foi anotado,
para cada espiga coletada, o número de espiguetas com e sem
giberela e, a partir dessa avaliação, calcularam-se a
incidência, a severidade e o índice, de acordo com a
metodologia utilizada por Wilcoxson et alo (Plant Disease
76:658-661, 1992). Considerando o valor máximo de 20 para
incidência, de 7 para severidade e de 2 para índice,
salientaram-se as seguintes cultivares: Ning 8331, Wuhan 3 e
PF 89156. Considerando os valores acima, apresentaram ainda
destaque para incidência e para índice PF 859114 e PF 91615,
para incidência GD 8382 e PF 921, para severidade Trigo BR
32, Buck Pangaré, CEP 8386 e PF 88638, e para índice PF
9241. O valor
médio
mais
alto para
incidência
foi
apresentado por Anahuac 75 e por Sacaba 81, ambas com 88, o
valor de severidade, por Anahuac 75, com 32,0, e o valor de
índice, por Anahuac 75, com 29,7. Apesar das dificuldades de
avaliação da resistência à giberela, principalmente pelo
mecanismo de escape, do estudo realizado na coleção de
reavalj.ação foram obtidos dados que, em parte, confirmaram
as avaliações realizadas no ano anterior.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal
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AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA
NA EMBRAPA-CNPT QUANTO
TICOS DE TRIGO

DOS RESULTADOS DA CULTURA DE ANTERA
OCORRÊNCIA DE GENÓTIPOS ANDROGENÉ

À

S.P. Brammer1, M.I.B. de Moraes Fernandes2, S.D.A. e Silva2,
J.C. Haas2 e V.R. Caetan03
A produção de linhagens
homozigotas em apenas uma
geração,
através
da
cultura
de
anteras
in
vitro
(androgênese), permite economizar tempo e espaço, obter
maior eficiência na seleção, gerar germoplasma homozigoto
mais rapidamente e lançar antecipadamente cultivares mais
produtivas. O
enfoque fisiológico
prioriza o estudo dos
meios de
cultura, das condições fisiológicas das plantas
doadoras das anteras, das estruturas
embrionárias,
da
aclimatação
e da duplicação
dos
genomas
das plantas
haplóides;
o enfoque
genotípico
utiliza
a capacidade
androgenética,
ou seja, a habilidade genotípica de gerar
plantas verdes através do grão de pólen
como mais uma
característica a ser selecionada. O segundo
recebeu maior
ênfase, na EMBRAPA-CNPT. Uma avaliação retrospectiva de 1980
a 1993 é aqui relatada: foram cultivadas anteras de 1.295
genótipos de populaçõesF1,
de populações segregantes e de
cultivares. Destes, 46% foram androgenéticos e formaram
2.691 estruturas embrionárias, variando de 54 a 564 entre os
anos; dos genótipos androgenéticos, 17 % regeneraram 1.182
plantas verdes, variando de 17 a 261 entre os anos - 86 %
foram duplicadas com co1chicina e 14 % tiveram duplicação
espontânea;
152 genótipos
foram avaliados
nos ensaios
preliminares de linhagens, 8 foram promovidos para os
ensaios em rede, 3 para o regional e 3 para o sulbrasileiro, e foi lançada a cultivar T~igo BR 43 em 1991,
com rendimentos médios de 16 % acima do das melhores
testemunhas. É relatado na literatura o papel da cultivar
Ciano na capacidade androgenética, que está na genealogia da
maioria dos genótipos aqui obtidos, derivados do projeto
especial de melhoramento para condições de clima úmido. As
três maiores taxas de regeneração de plantas ·verdes por
antera foram 35 % e 38 %, em 1983, e 52 %, em 1984. Com
apoio da FINEP, da FAPERGS e do Programa RHAE, foi ampliada
a infra-estrutura do laboratório, de modo
que modificações
dos meios de cultura já testados em outros
países deverão
trazer resultados superiores.

1 Bióloga. Bolsista DTI, CNPq-RHAE/EMBRAPA-CNPT.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 ~asso Fundo, RS.
3 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa Agropecuária
de Clima Temperado
(CPACT) .
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AVALIAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES
BLOCO DE CRUZAMENTOS DO CNPT EM 1992 E EM 1993

DE

TRIGO

DO

O conhecimento das características agronômicas das
cultivares
em uso
em um programa
de melhoramento
é
importante para o planej amento dos cruzamentos e para a
seleção de progênies nas populações desenvolvidas. Com esse
objetivo, anualmente são realizados diversos estudos no
bloco de cruzamentos do Centro Nacional de Pesquisa de
Trigo, da EMBRAPA, em Passo Fundo, RS, procurando também
entender as interaçôes entre as diversas características,
para tornar mais eficiente a manipulação no programa de
melhoramento. Foram consideradas, no presente estudo, as
seguintes características: número de dias até o espigamento
(ESP), peso de mil grãos (PMG), número de afilhos por planta
(NAF), peso de grãos por planta (PGP), altura da planta
(ALT), comprimento da espiga (CE), número de espiguetas
estéreis na base da espiga (NEE), número de espiguetas
férteis ou normais (NEF), número de grãos na espigueta
central (GEC), número de grãos por espiga (NGE) e diãmetro
do colmo (DC). A maior parte das avaliações foi realizada no
afilho principal de 20 plantas amostradas de cada parcela.
Foram calculadas as médias por cultivar e realizados estudos
de correlaçôes. Foram consideradas nas avaliações os dados
de 273 cultivares, em 1992, e de 304 cultivares, em 1993,
provenientes
de diversas partes do mundo. Em 1992 o
desenvolvimento vegetativo foi mais abundante do que em
1993, principalmente em função de período acentuado de seca
neste último ano. Apresentaram valores positivos, ao nível
de 1 % de probabilidade, nos dois anos considerados, as
seguintes correlações: ESPxNAF, ESPxNEE, NAFxPGP, ALTxCE,
ALTxNEE, DCxCE, DCxNEF, DCxNGE, CExNEE, CExNEF, NEFxNGE,
GECxNGE, GECxPMG, GECxPGP e NGExPGP. Apresentaram valores
negativos, ao nível de 1 %, nos dois anos considerados, as
seguintes correlações: ESPxPMG, ESPxGEC, NEExGEC e NEExNGE.
Não foram significantes, nos dois anos considerados, as
correlações entre ESPxCE, ESPxPGP, NAFxDC, ALTxDC, DCxNEE,
CExPMG, NEExNEF, NEExPMG, NEFxPMG e NGExPMG. Em 1992,
apresentaram valor mais aIto as seguintes cultivares: para
NAF, PF 91619 com 31,4 afilhos; para DC, PF 91620 com 4,89
mm; para CE, IPF 49870 com 16,1 cm; para NGE, Tcl BR 4 com
83,7 grãos; e para PMG, SA 8916 com 55,9 gramas. Em 1993,
apresentaram valor mais aIto as seguintes cultivares: para
NAF, PF 87451 e Flórida 301, ambas com 9,8 afilhos; para DC,
PF 8569 com 4,80 mm; para CE, PF 9228 com 17,4 cm; para NGE,
IPF 56931 com 60,7 grãos; e para PMG, SA 8916 com 50,1
gramas.
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BR 33-GUARÁ: UMA NOVA
BRASIL CENTRAL

CULTIVAR

DE TRIGO

A cultivar de trigo BR 33-Guará, foi lançada
em
1989
para cultivos irrigados na estação seca,
em
locais
de
altitude superior a 500 metros no estado
de
Goiás
e
no
Distrito Federal. Esta cultivar é resultado
do
cruzamento
entre as cultivares
Buck Buck e Bluejay Sib
realizado
no
Centro Internacional
de Melhoramento
de
Milho
e Trigo
(CIMMYT). Foi introduzido
no Centro de Pesquisa Agropecuária
dos Cerrados
(CPAC) em 1983 e selecionada
no
ano
de 1984,
sendo indicada na fase
experimental
como
linhagem CPAC
841222. Entrou para os ensaios de rendimentos
em 1985 e, no
período de 1986 a 1988, foi avaliada nos ensaios
conduzidos
em rede pelo CPAC, EMGOPA, EPAMIG e Cooperativa
de Cotia.
A
cultivar BR 33-Guará é de hábito ereto, com ciclo
de
108
dias da emergência
a maturação
e altura baixa
(80 cm).
A
espiga é fusiforme
de coloração clara e aristada.
Os
grãos
apresentam
comprimento
médio, coloração
castanho escuro
e
textura semiduro. A nova cultivar apresenta
uma
reação
de
moderadamente
resistente
ao crestamento
e de resistente
ao
acamamento.
Quanto as doenças é resistente
a
ferrugem
do
colmo, moderadamente
suscetível
ao Oídio e Helmintosporiose
e suscetível
a ferrugem da folha. Em relação
a
qualidade
industrial,
nos testes realizados
em 1992, com amostras
da
safra de 1991, esta cultivar apresentou
uma percentagem
de
proteína em torno de 14%, um valor de W (força
geral
de
glutén) de 183, sendo portanto considerado
um
trigo
intermediário.
A relação P/L (a razão entre tenacidade
e
elasticidade)
variou em torno de 1,5. Em três
anos
de
experimentação
em 12 ambientes de Goiás e Distrito
Federal,
apresentou
rendimento
médio de grãos de 4514 kg/ha superando
em 9% a média da melhor testemunha
(BR 10-Formosa).
1

Pesquisadores
do
Cerrados - EMBRAPA,
Planaltina,DF.

Centro
Caixa

2 Pesquisador
do Centro
EMBRAPA, Caixa Postal

de

Pesquisa
Postal

Agropecuária
dos
08223,
73301-970

Nacional de Pesquisa
569, 99001-970 - Passo

de
TrigoFundo,RS.
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CARACTERIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA DE GENÓTIPOS DE TRIGO

A caracterização bioclimática de genótipos de trigo exigências
térmicas
e
fotoperiódicas
e
respostas
à
vernalização - é fundamental para a correta adequação dos
genótipos
aos distintos
ambientes. Neste
trabalho,
é
relatado um ensaio de caracterização bioclimática de trigo,
conduzido na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
(CNPT), em Passo Fundo, RS (28°15'S, 52°24'W e 684 m de
altitude), durante
1993. Utilizou-se
a metodologia
de
semeaduras continuadas, envolvendo 10 épocas (26/4, 17/5,
02/6, 21/6, 9/7, 26/7, 12/8, O1/9, 28/9 e 22/1O), em
parcelas contíguas de 5,0 m de de comprimento e 0,2 m entre
linhas, sendo 3 linhas de plantas vernalizadas (O-20C,
durante
o
intervalo
entre
as
semeaduras)
e
3
não
vernalizadas,
em cada parcela. Os genótipos de trigo
testados foram: BR 1~, BR 23, BR 32, BR 34, BR 35, BR 37, BR
38, BR 43, EMBRAPA 15, EMBRAPA 16, PELADINHO, PF 84316, PF
89122 e COKER 762. A análise dos resultados baseou-se nas
respostas
termofotoperiódicas,
integradas
no
Índice
Heliotérmico de Geslin (IH), calculado para o subperíodo
emergência-espigamento (EM-ES), considerando-se os tratamentos com e sem vernalização separadamente. A magnitude de IH,
no subperíodo (EM-ES), variou na faixa de 100 a 150 para
todos os genótipos, com exceção de COKER 762, que variou na
faixa de 150 a 200. As curvas de IH foram típicas, na forma,
às dos trigos de grupo bioclimático precoce. Com relação à
resposta à vernalização, houve diferença na reação entre os
genótipos, chegando a ser limitante ao espigamento de COKER
762, semeaduras de 28/9 e 22/10, e de EMBRAPA 16, semeadura
de 22/10.
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COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE CONDUÇÃO EM POPULAÇÕES DE TRIG01

No melhoramento de trigo, no Brasil, são mais usados o~
sistemas genealógico e massal, ou a combinação de ambos, nó
condução de populações segregantes, porém há poucas pesquisa~
no pais para justificar esses procedimentos. Foi comparada,
em Passo Fundo, RS, a eficiência de seis sistemas de seleção,
em oito populações: (1) genealógico; (2) massal modificadc
com eliminação dos genótipos desfavoráveis; (3) massal err
densidade baixa; (4) massal em densidade normal; (5) massal
com seleção por peso de grão; (6) massal com corte da~
plantas
aItas.
Comparando
os
métodos
pelas
linhagens
selecionadas, observaram-se diferenças significantes entré
populações para as características estudadas nas gerações F7
e F8: rendimento (R), peso hectolítrico (PH), peso de mil
grãos (PM), ciclo, altura, reação às doenças (RD) e nota de
grão (NG). Ocorreram diferenças entre métodos para R, para,
altura, para RD
e para ciclo, identificando caracteres que
podem ser mais eficientemente explorados, conforme o sistema
de seleção.
Registraram-se interações entre populações e
métodos para a maioria dos caracteres, indicando resposta
diferencial
das
populações
para
os métodos.
Para
R"
salientaram-se, na média das linhagens, os métodos 1 e 2, e Ô
método 5 foi o pior. Quanto à melhor linhagem por método e
por população,
destacou-se
também o
6. Este
originou
linhagens significantemente mais baixas, enquanto o método 5
forneceu linhagens mais altas e mais tardias. Para PH e para
PM não houve diferenças significativas. As linhagens do
método 1 salientaram-se na média por apresentarem notas
baixas para todas as doenças, ocorrendo o contrário no método
5. Observaram-se progressos maiores para R e para altura em
métodos que empregaram a seleção artificial (1, 2 e 6), em
r~lação àqueles onde só atuou a seleção natural (3 e 4). A
p'ressão de seleção para redução de altura foi eficiente e
pode ter promovido ganho genético para R. O oposto ocorreu
com a seleção pelo peso de grão, que aparentemente reforçou
efeitos desfavoráveis
da seleção natural,
conduzindo
a
genótipos competitivos e menos produtivos. Pelos resultados,
parece possível ampliar o uso do método 2, .isolado ou
associado aos ~~todos 1 e 6.

1 Parte da tese de doutoramento do primeiro autor.
2 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT),
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 UFRGS-Depto.
de Genética,
Campus do Vale, Blo<::o 3, Prédio E,
Postal 15.053, 91501-970 Porto Alegre, RS.
UFRGS-Faculdade
de Agronomia, Depto. Plantas de Lavoura. Caixa
776, 90001-970 Porto Alegre, RS.
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COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE TRIGO E DE CEVADA EM RELAÇÃO À
ACIDEZ DE SOLO

O
efeito
econômico
da
acidez
de
solo
sobre
a
produtividade das culturas sensíveis a esse fator motivou a
realização deste trabalho, cujo objetivo foi avaliar o
comportamento de genótipos de trigo (Triticum aestivum), de
trigo duro (Triticum turgidum durum) e de cevada (Hordeum
vulgare), em diferentes condiçôes de acidez de solo. O
experimento foi realizado em solo pertencente à Unidade de
Mapeamento
Passo
Fundo
(Latossolo
Vermelho
Escuro
distrófico) , em
casa
de
vegetação.
Os
tratamentos
consistiram em ,quatro níveis de calagem (O,
1/4, 1/2 e 1
SMP, para pH 6,0) e em genótipos de trigo e de cevada. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com
parcelas subdivididas e com três repetições. Todos os
tratamentos receberam a mesma adubação NPK, de acordo com a
análise de solo. Avaliaram-se,
em plantas colhidas na
floração: altura de plantas, matéria seca da parte aérea e
matéria seca de raízes. Os valores de pH em água elevaram-se
de 4,4, em solo não corrigido, para 5,7, em solo com 1 SMP,
tendo-se, em conseqüência, redução do teor de alumínio
trocável de 2,33 para 0,05 cmol.L-1. A sensibilidade de
genótipos de trigo e de cevada à acidez de solo foi
evidenciada pela baixa percentagem de produção, de matéria
seca da parte aérea e de raízes, em solo ácido, em relação à
produção obtida em solo corrigido. A cultivar de trigo
tolerante, BR 35, apresentou, em solo ácido, produção de
matéria seca equivalente a 41 % da obtida em solo corrigido,
enquanto que a cultivar Anahuac, sensível à acidez de solo,
obteve índice de 4 %.
Por outro lado, o trigo duro,
cultivar Altaika, produziu apenas 1 %. Os genótipos de
cevada apresentaram produções de matéria seca da parte
aérea, em solo ácido, que oscilaram percentualmente, em
relação às obtidas em solo corrigido, entre 14 %, para a
cultivar mais tolerante,
FM 404, e 3 %,
para a cultivar
mais sensível, PFC 8026.
A altura de plantas também foi
afetada pelas condições de solo. Esses dados mostram que os
genótipos de cevada apresentam menor adaptação à acidez de
solo do que os de trigo e certa tolerância a esse fator, com
exceção da
linhagem
PFC
8026, quando comparados
aos
genótipos de trigo sensíveis.
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39-PARAÚNA
CENTRAL.

UMA

NOVA

OpçÃO

PARA

O

A cultivar
de trigo
BR 39-Paraúna
é
resultado
da
seleção
feita
na descendência
do cruzamento
entre
Dove
SIB
e Pewee
SIB,
realizado
no
Centro
Internacional
de
Melhoramento
de Milho
e Trigo
(CIMMYT).
Foi
introduzida
no
Centro
de Pesquisa
Agropecuária
dos Cerrados
(CPAC)
em
1984
e identificada
como
a linhagem
CPAC
841244
durante
a
fase
de experimentação.
Esta
cultivar
foi lançada
em 1991,
para
plantio
irrigado
na estação
seca,
para
o Estado
de Goiás
e
para
o
Distrito
Federal
Com base
nos
resultados
da
experimentação
oficial
(1988
a 1990)
realizada
pelo
CPAC
e
Empresa
Goiana
de Pesquisa
Agropecuária
(EMGOPA).
Na
média
destes
três anos
de
experimentação
realizados
em
12
ambientes
de Goiás
e do Distrito
Federal,
a cultivar
BR
39Paraúna,
superou
a melhor
testemunha
BR 10-Formosa
em
7%,
com um rendimento
médio
de 3944 kg/ha.
No Estado
de
Minas
Gerais
resultados
semelhantes
foram
obtidos
em
experimentos
realizados
nos municípios
de Rio Paranaíba
e Patos
de Minas,
pela
Empresa
de Pesquisa
Agropecuá~ia
de
Minas
Gerais
(EPAMIG);
por isso esta
nova
cultivar
foi também
recomendada
para
Minas
Gerais.
Como
característica
agronômica,
BR
39Paraúna
apresenta
hábito
ereto,
ciclo
de
57 dias
da
emergência
ao espigamento,
altura
média
de planta
de
85 cm
e reação
de moderadamente
resistente
ao acamamento
e
moderadamente
resistente
ao crestamento.
Quanto
as
doenças
caracterizou-se
por ser moderadamente
resistente
a
ferrugem
do colmo,
moderadamente
suscetível
a ferrugem
da folha
e
suscetível
ao Oídio
e Helmintosporiose.
Em
relação
a
qualidade
industrial,
nos testes
realizados
em 1992,
com
amostras
da safra
de 1991,
a análise
de farinha
mostrou
uma
percentagem
de proteína
que variou
entre
12,8
e 13,4%,
com
valor
W variando
em torno
de 106, portanto,
alcançando
uma
classificação
de força
geral
de glutén
de fraco,
e
a
relação
P/L variou
em torno
de 0,80.
1

2

Pesquisadores
do Centro
de Pesquisa
Agropecuária
Cerrados
- EMBRAPA,
Caixa
Postal
08223,
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Pesquisador
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CULTIVAR DE TRIGO IAPAR 60, CARACTERÍSTICAS
PRODUTIVO NO NORTE E OESTE DO PARANÁ

A cultivar de trigo IAPAR 60 foi lançada para cultivo em
1993 para as zonas tritícolas A, B, C, D e E do Paraná, em
solos sem alumínio tóxico. É proveniente do cruzamento Blue
Jay "S"/Jupateco 73//Tanager "S", realizado
pelo
CIMMYT.
Apresenta hábito vegetativo inicial
semi-rasteiro.
A cor
predominante das aurículas é
incolor.
As
espigas
são
aristadas, fusiformes , em sua maioria e de coloração clara.
Apresenta
ciclo
precoce e altura
intermediária.
É
moderadamente
resistente ao
acamamento;
moderadamente
sensível ao alumínio;
resistente
à
ferrugem
da folha
(Puccinia recondita) e à maioria das raças de ferrugem do
colmo (Puccinia graminis tritici); moderadamente suscetível
ao oídio (Erysiphe graminis tritici), às
manchas foliares
causadas por (Cochiliobolus sativus)
e/ou
(Stagonospora
nodorum) e à giberela (Gibberella zeae) e suscetível ao carvão
(Ustilago tritici). Na avaliação para qualidade industrial,
a cultivar apresentou força de glúten e estabilidade média,
um pouco inferiores às médias
das
testemunhas
Anahuac,
IAPAR 29-Cacatu e OCEPAR 16.
O
balanceamento entre a
tenacidade e a extensibilidade, medido
pela relação P/L na
alveografia, foi superior ao apresentado pela testemunha
Anahuac e semelhante ao observado em IAPAR 29 e OCEPAR 16.
Pelo conjunto de dados obtidos, a cultivar foi incluída entre
as de superior qualidade panificativa. Na
avaliação do
desempenho produtivo, em ensaios conduzidos em 'solos sem
alumínio do norte e oeste do Paraná, apresentou produtividade
superior às testemunhas.
Na média de 24
experimentos
conduzidos na zona A, no período de 1991 a 1993, produziu
3.438 kg/ha; nas zonas B e C, na
média de 19 experimentos,
produziu 2.664 kg/ha,
representando rendimento 15 e 3%,
respectivamente, superior ao alcançado pela testemunha
mais
produtiva. Pelas características de rendimento, sanidade e
qualidade panificativa, a cultivar IAPAR 60, se apresenta
como uma boa alternativa de cultivo para as regiões norte e
oeste do Paraná, em solos sem alumínio tóxico.
Eng2 Agr2 MSc., Pesquisador da Área de Melhoramento e Genética Vegetal.
EMBRAPA/IAPAR. Caixa Postal, 1331. CEP 86001-970 - Londrina, PR.
Eng2 Agr2 MSc., Pesquisador da Área de Melhoramento e Genética Vegetal.
rAPAR. Caixa Postal, 1331. CEP 86001-970
Londrina, PR.
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DESCRIÇÃO E DESEMPENHO DA
CULTIVAR
DE
TRIGO EMBRAPA 16,
RECOMENDADA PARA O RIO GRANDE DO SUL E PARA SANTA CATARINA
L.J.A. DeI Ducal, C.N.A.
Guarientil, J.C.S. Moreiral,
P.L. Scheerenl

de Sousal, E.P. Gomesl, E.M.
J.F. Sartoril, M.C. Medeirosl e

A cultivar EMBRAPA 16 foi desenvolvida no Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo, da EMBRAPA, a partir do
cruzamento duplo HULHA NEGRA/CNT 7//AMIGO/CNT 7, realizado
em Passo Fundo, RS, em 1980. A geração FI foi produzida no
México, na safra 80/81, tendo essa população sido escolhida
para compor um experimento de comparação de metodologias de
seleção. Foi selecionada em todas as gerações, a partir
de
F2,
em Passo Fundo, pelo método genealógico.
Foi reunida
em 1986, em F7 (linhagem PF 86238), corno subproduto do
experimento.
Na rede oficial de experimentação, no período
1989-91,
apresentou
rendimento
médio
de
2.915
kg/ha,
superior em 15 % à média da melhor
testemunha
de cada um
dos 49 ensaios considerados no período, permitindo sua
indicação para cultivo no RS, em 1992. Essa recomendação foi
estendida a SC, em 1993, após obter
rendimento médio de
3.826 kg/ha, 22 % superior à média da melhor testemunha de
cada um dos 11 ensaios avaliados no período 1990-92. EMBRAPA
16 apresenta ciclo precoce e estatura média, tendendo a
alta. As espigas são aristadas, fusiformes, semidensas e de
coloração clar.a, com grãos longos, de coloração vermelha e
de textura semidura. Apresenta resistência ao crestamento,
à debulha, à ferrugem do colmo, ao vírus do mosaico do trigo
e a todas as raças de ferrugem da folha, exceto duas (B 29 e
B 30), pouco freqüentes até o momento. Tem demonstrado bom
comportamento relativamente ao oídio, embora haja registros
de incidência moderada em alguns plantios de 1993. É
moderadamente
suscetível à septoriose da gluma e pode
mostrar problemas
de acamamento em condições
de alta
fertilidade de solo. Mostrou tendência à germinação na
espiga
em
1993,
em
plantios
onde
ocorreram
chuvas
prolongadas
após
a
maturação.
Não
tem
mostrado,
comparativamente à BR 23, resposta ao uso de fungicidas. Foi
a cultivar de mais alto rendimento
de grãos no período
1990-93, com percentuais de 24 %, de 20 %, de 9 % e de 22 %,
respectivamente, acima de BR 23, computando 84 experimentos
sem tratamento com fungicida, em 26 locais no RS. Quanto à
qualidade
industrial,
EMBRAPA
16 é
classificada
corno
superior, sendo indicada, preferentemente, para panificação,
para massas alimentícias e para bolachas tipo cracker. Por
ser um trigo qe qualidade superior, poderá proporcionar
vantagens econômicas aos produtores.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
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DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA DO GENE Ne2, ASSOCIADO
Lr13, EM ALGUMAS CULTIVARES BRASILEI~~S DE TRIGO

AO

C.N.A. de Sousa1
A realização de testes para detectar características d
uma cultivar pode ser de utilidade no melhoramento genétic
de trigo. A pesquisa realizada teve por objetivo detectar
presença do gene Ne2 para necrose híbrida em diversas
cultivares brasileiras-de trigo e, indiretamente, postular
presença do gene Lr13 para resistência durável à ferrugem d
folha (Puccinia recondita), pois esses dois genes apresenta
estreita ligação, segundo a literatura. Na descendência do
cruzamento entre uma cultivar com o gene Nel com outra que
tenha o gene Ne2, ocorre uma necrose híbrida, que provoca a
secagem da folha e a morte da planta. Três a quatro semanas
após a emergência, as plantas na geração FI começam a
apresentar necrose, que faz com que as plantas, em condição
comum de cultivo, não cheguem até ao espigamen to. Diversas
cultivares brasileiras de trigo (Triticum aestivum) fora
cruzadas com as cultivares de trigo duro (Triticum durum)
Karim, da Tunísia, com Sacaba 81, da Bolívia, ou com Taray
85, do Peru, que, como a maioria das cultivares desta
espécie, possuem o gene Nel. Foi avaliada a reação da geração
FI no campo experimentale
em casa de vegetação, no Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo, em Passo Fundo, RS, em 1993.
presença do gene Ne2 foi detectada nas cultivares CEP 11, CNT
8, EMBRAPA 16, Frontana, PAT 7392, Trigo BR 4, Trigo BR 23,
Trigo BR 34, Trigo BR 37 e Trigo BR 43 e, em princípio, todas
essas cultivares teriam também o gene Lr13. O fato de as
cultivares Trigo BR 34, Trigo BR 37 e Trigo BR 43 serem hoje
altamente suscetíveis à ferrugem da folha sinaliza para
avaliação específica para verificação da presença ou não do
gene Lr13 nessas cultivares. Não foi detectada a presença do
gene Ne2 nas cultivares CEP l4-Tapes, CEP 24-Industrial,
EMBRAPX-15,
PF 869120, PF 87107 e PF 87453. Pelo estudo
realizado, o gene Ne2 está presente
em uma série de
cultivares
brasileiras
de
trigo
e,
em
decorrência,
provavelmente, também o gene Lr13.

1 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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DETERMINAÇÃO
Helminthosporium

DAS BASES GENÉTICAS EM TRIGO PARA O CONTROLE
sativum ATRAVÉS DO USO DE FILTRADOS TÓXICOS

DE

Barbieri, R.L.Bi; Carvalho, F.I.F2; Matsumura, A.T.S3; Cristaldo, R.M.L.<J.; Dornelles,
A.L.~, Federizzi, L.C2.

Consideráveis reduções na produção de grãos de trigo em regiões de primaveras
quentes e úmidas são causadas pelo fungo Helminthosporium
sativum. Através de
programas de melhoramento genético vem sendo desenvolvidas cultivares que apresentam
alguma resistência à ação do patógeno. Este processo tem encontrado dificuldades devido à
ampla variabilidade existente nas populações do fungo. Para possibilitar uma maior eficiência
nos programas de seleção está sendo realizado um trabalho que visa analisar a herança da
resistência do trigo hexaplóide (Triticum aestivum) à ação da toxina de li sativum Estão
sendo utilizados seis genótipos de trigo cuja resistência ou susceptibilidade ao fungo já é
conhecida, e as gerações FI e F2. É realizado o cultivo "in vitro" de embriões imaturos em
meio de indução de calo MS 2,0. Após 4 semanas os calos são cortados em porções de
aproximadamente Imm e transferidos para o meio de manutenção e crescimento de calo MS
0,5 contendo 1: 16 do filtrado tóxico. O filtrado foi obtido a partir de um isolado de
sementes de trigo da cultivar BR 35. O uso do tiltrado procura reduzir a variabilidade do
patógeno, padronizar a quantidade de toxina a que os tecidos são expostos e eliminar uma
possível competição entre calo e fungo pelos.componentes do meio de cultura. Ao final de 4
semanas os calos são medidos para testar sua taxa de crescimento durante o período em
relação ao controle. Efeitos de segregação foram encontrados na geração Fi com alta
intensidade. Os resultados preliminares indicam que não há efeito materno, sendo que a
resistência é controlada por genes existentes no núcleo. O uso da técnica de filtrados tóxicos
em calos regenerantes revela uma alta eficiência para a seleção ge indivíduos resistentes.

I. Curso de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular - UFRGS
2. Departamento de Plantas de Lavoura - Faculdade de Agronomia - UFRGS
3. Departamento de Fitossanidade - Faculdade de Agronomia - UFRGS
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EMBRAPA 15, NOVA CULTIVAR DE TRIGO PARA O RIO GRANDE DO SUL
E PARA SANTA CATARINA
C.N.A. de Sousal, E.P.
Gomesl, J.C.S. Moreiral,
J.F.
Sartoril, L.J.A. DeI Ducal, M.C. Medeirosl, P.L. Scheerenl e
W.I. Linharesl
Para o sucesso da cultura de trigo, em uma região ou
estado,
é necessário
o
desenvolvimento
de
cultivares
adaptadas às condições de cultivo. O Centro Nacional de
Pesquisa de Trigo, da EMBRAPA, desenvolve, em Passo Fundo,
RS, intenso programa de criação de cultivares de trigo.
Entre o germoplasma desenvolvido está a cultivar EMBRAPA 15.
O cruzamento duplo CNT 10/BR 5//PF 75172/Sel TIFTON 72-59,
que deu origem à EMBRAPA 15, foi realizado entre populações
FI enviadas para plantio em Ciudad Obregón, México, na safra
1978/79. Na criação, foi utilizado o sistema Massal até a
geração F5, em Passo Fundo, quando foi realizada seleção de
planta, seguida de avanço de geração, em Brasília, DF. Após,
houve nova seleção de planta, em Passo Fundo, avanço de
geração, em Brasília, e reunião da linhagem, na geração F9,
em Passo Fundo, no ano de 1985, sob a denominação de PF
85137. A seguir, a cultivar foi testada em ensaios de
rendimento e foram realizadas avaliações específicas de
resistência às doenças. EMBRAPA 15 apresenta resistência a
todas as raças de Puccinia recondi ta (ferrugem da folha) e
de Puccinia graminis tritici (ferrugem do colmo) detectadas
no Brasil até o momento. Até 1992, apresentou moderada
resistência
ao
oídio
e,
em
1993,
mostrou
moderada
suscetibilidade a essa doença. É moderadamente resistente à
septoriose das glumas, suscetível à giberela e moderadamente
resistente ao vírus do mosaico do trigo. É uma cultivar de
ciclo precoce, semelhante à Trigo BR 23, de folhas eretas e
de estatura média, tendendo a alta. Em relação à qualidade
industrial, EMBRAPA 15 é classificada como intermediária.
Nos ensaios de rendimento, realizados entre 1988 e 1991,
anteriores ao ano de lançamento, apresentou rendimento médio
de 2.708 kg/ha, sendo 6 % superior, em rendimento, à melhor
testemunha dos ensaios. Na média do Ensaio Estadual de
Cultivares, no RS, apresentou rendimentos de 2.994 kg/ha, em
1992, e de 2.621 kg/ha, em 1993, sendo, respectivamente, 2,6
% e 5,8 % superior à Trigo BR 23, cultivar prevalecente na
lavoura, na~ueles anos. Por sua resistênca às doenças e pelo
bom desempenho nos ensaios de rendimento, EMBRAPA 15 é uma
boa opção para o cultivo de trigo no sul do Brasil.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo,,'·~S.

de Trigo

(CNPT), Caixa
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EFEITOS DO AMBIENTE EM POPULAÇÕES
CONDUZ IDAS SOB SISTEMA MAS SAL 1

SEGREGANTES

DE

TRIGO

No melhoramento genético de trigo, é necessário o
conhecimento da ação dos fatores ambientais que interferem
na expressão
fenotípica dos caracteres em seleção. A
compreensão das interações genótipo x ambiente e das
limitações impostas pelo meio aos genótipos em estudo
representa contribuição valiosa, especialmente quando são
empregados sistemas massais de conduçãq das populações
segregantes (atuação de seleção natural). Foram testadas, em
Passo Fundo, RS, cinco populações segregantes de trigo, em
experimentação em blocos ao acaso, com três repetições, em
densidade normal de semeadura, para avaliação das variáveis
rendimento de grãos, peso do hectolitro (PH) e peso de mil
grãos (PM), de 1978 a 1983, nas gerações F2 a F7. Para as
características ciclo
e altura de planta, a semeadura foi
em baixa densidade e executada somente no ano de 1983. A
análise dos dados obtidos no período demonstra, claramente,
o efeito do ambiente na expressão fenotípica dos caracteres
em estudo. O emprego da regressão múltipla
"stepwise"
permitiu identificar, juntamente com a geração, os fatores
ambientais que tiveram maior ação sobre os genótipos. Foi
'constatada influência significativa da temperatura média, em
agosto, da precipitação pluvial e da insolação, em outubro,
da geração, sendo
responsáveis por cerca de 87 % da
variação
no
rendimento
de
grãos.
Semelhantemente,
a
precipi tação pluvial, em outubro, a temperatura média (de
julho para PH e de setembro para PM) e a geração responderam
por, aproximadamente, 98 % e 82 % das variações no PH e no
PM, respectivamente. Comparando-se as diversas gerações em
um único ano, através da análise das médias das populações
obtidas em 1983, com os parãmetros climáticos ocorridos na
geração
anterior
à
considerada,
foi constatada maior
participação da geração na determinação do rendimento e do
PH. O exame dos dados leva à suposição de que o efeito da
precipitação pluvial, em outubro, reflete-se diretamente no
rendimento do ano, mas interfere mais expressivamente para
caracteres como altura e ciclo na expressão fenotípica da
geração seguinte.

e

1 Parte da tese de doutoramento do primeiro autor.,
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 UFRGS-Departamento
de Genética, Campus do Vale, Bloco 3, Prédio E,
Caixa Postal 15.053, 91501-970 Porto Alegre! RS.
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EXPERIMENTAÇÃO DE TRIGOS EM SEMEADURA ANTECIPADA
TRITÍCOLA 111 DO RIO GRANDE DO SUL (1992-93)

NA REGIÃO

No RS, em SC e no centro-sul do PR, ocorrem prejuízos à
economia e ao equilibrio ecológico.
No RS, e em particular
nas condições
de Passo
Fundo, há exposição
do
solo
descoberto
a
chuvas,
acarretando
erosão,
perda
de
fertilidade
e
contaminação
ambiental
pelos
nutrientes
lixiviados, após a colheita da soja (março-abril) e antes da
semeadura dos cereais de inverno (junho). Visando contornar
essas dificuldades e viabilizar níveis de rendimento mais
elevados e/ou a estabilização
da produção
através da
diversificação de cultivares e de épocas de semeadura,
conduziram-se, na EMBRAPA-CNPT, 5 experimentos em blocos
casualizados, em semeadura antecipada (SA): antes da época
normal. Foram semeados 4 ensaios em 14-15/5/92 e um ensaio
em 3/5/93, envolvendo 93 cultivares ou linhagens em 1992 e
27 em 1993. Os genótipos foram selecionados visando a um
subperíodo emergência-espigamento (SEE) mais longo que o das
cultivares precoces tradicionais, para possibilitar em SA,
maiores chances de escape à geada. As testemunhas empregadas
foram
as
mesmas
dos
ensaios
da
rede
oficial
de
experimentação. Os genótipos com melhor desempenho em 1992 e
as novas linhagens foram testados em duas épocas em 1993: SA
(3/5/93) e época normal (15/6/93). Com rendimento destacado
na SA, nos dois anos, podem ser salientados: PF 86247, PF
87451, IPF 41004, PF 87452, PF 86245, IPF 55204 e PF 89422,
com percentuais médios relativos à melhor testemunha (RS 8
em 1992 e EMB 16 em 1993) de 102 % a 108 %. Os rendimentos
variaram de 3867 (PF 89422) a 4318 kg/ha (PF 86247), em
1992, e de 3526 (PF 86247) a 3944 kg/ha (IPF 41004), em
1993. Os rendimentos relativos às testemunhas, verificaramse em anos sem problemas de geada, sendo presumível que, na
sua ocorrência, os genótipos possam apresentar vantagens
comparativas, pela menor probabilidade de prejuízo em função
do SEE mais longo.
O desempenho superior dos 30 genótipos
na SA de 3/5/93 pode ser evidenciado pelo seu rendimento
médio (3020 kg/ha), quando comparado à média de semeadura em
época normal, em 15/6/93 (1869 kg/ha). Realizaram-se estudos
para a caracterização das linhagens/cultivares quanto ao
comportamento industrial e às suas exigências climáticas e
fisiológicas,
relativamente
ao
crescimento.
Além
da
adaptação à SA, genótipos que apresentem boa qualidade
industrial
e
hábito
facultativo
trariam
vantagens
consideráveis ao produtor.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
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EXPERIMENTAÇÃO PRELIMINAR DE TRIGOS NA REGIÃO TRITÍCOLA F DO
PARANÁ

Embora a reglao tritícola F não esteja entre as de
maior
área
cultivada
no
Paraná,
ela
apresenta
potencial idades que podem ser mais bem exploradas com
germoplasmas de
adaptação específica. Esse ambiente pode
ser
representado
pelas
condições
edafoclimáticas
de
Guarapuava, com 25030' de latitude sul e 51030' de latitude
oeste, no Terceiro Planalto Paranaense, a aproximadamente
1.160 m de altitude. Devido à altitude, o clima é temperado,
podendo ocorrer geadas de maio a outubro. O solo deriva-se'
de basalto, sendo classificado como Latossolo Bruno Álico.
Por outro lado, as perdas decorrentes de exposição do solo a
chuvas, entre a colheita de culturas de verão e o plantio de
culturas de inverno, mesmo em plantio
direto, tornam
necessária
a
cobertura
verde
permanente.
Isso
pode
viabilizar o uso de trigos, que, semeados antes da época
normal e tendo subperiodo emergência-espigamento mais longo,
possam
escapar
de geadas no
florescimento.
Com
esse
objetivo, foi semeado em 25/06/93,
na Estação Experimental
da
Cooperativa
Agrária
Mista
Entre
Rios
Ltda.,
em
Guarapuava, PR, um experimento em blocos casualizados, com 3
repetições. Compararam-se 27 linhagens/cultivares de trigo,
com testemunhas oficiais da rede experimental. As avaliações
de manchas foliares, de mancha da gluma e de giberela foram
realizadas a campo, em escala variável de O (imune) a 5
(altamente suscetível). Destacaram-se com notas favoráveis
para as três enfermidades (0-2+):
IPF 41004,
PF 9212,
IPF
37379,
IPF 55204,
PF 87452,
PF 87451,
IPF 60669,
PF 89224,
PF 89118, CEP 14 e PF 87440.
Os rendimentos de grãos foram
elevados, destacando-se IPF 41004,
IPF 55204,
PF 87158,
IPF
60669,
PF 87451, PF 87452, IPF 37379, PF 86247, PF 89131, PF
89422
e CEP 14,
com 7.263,
6.276,
5.348,
5.299,
5.168,
5.165,
5.029,
4.938,
4.796,
4.795
e
4.714
kg/ha,
respectivamente.
Os
percentuais
relativos
à
melhor
testemunha (EMB 16, com 4.634 kg/ha) variaram entre 157 % e
102 %. As demais testemunhas, BR 23 e BR 35,
apresentaram
percentuais relativos à EMB 16 de 58 % e de 79 %,
respectivamente (média dos 30 tratamentos: 4.150 kg/hai C.V.
9,5 %). Embora de caráter preliminar, os resultados
obtidos
pelos
melhores
genótipos
demonstraram
ser
promissores para as condições de Guarapuava, especialmente
pelo fato de o ensaio não ter sido submetido a tratamento
com fungicidas.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Cooperativa
Agrária
Mista Entre Rios Ltda"
85108-000 Entre Rios,
Guarapuava, PR.
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HERANÇA DA ÁREA DA LÃMINA DA FOLHA BANDEIRA E DA SUA DURAÇÃO EM TRIGO
(Triticum aestivum L.)

O aumento nos patamares de rendimento de grãos tem sido o principal o~
jetivo do melhoramento genético dos cereais, sendo que alternativas ã seleção direta para o rendimento de grãos têm sido propostas, como forma de aumentar a eficiência da seleção. Uma das alternativas é a seleção de caracteres morfo-fisiológicos que estejam relacionados com o rendimento de grãos,
tais como a área da lâmina da folha bandeira e sua duração verde. Deste modo, cinco genótipos de trigo foram utilizados para analisar a herança da área da lâmina da folha bandeira e da duração da sua área verde. Para a carac
terização das bases genéticas foram avaliadas seis gerações (P1, PZ' FI' F2~
RC1F1 e RC2F1) provenientes de dez cruzamentos. Foi encontrada dif~culdad:
na determinação do número de genes, sendo detectada a possível participaçao
de muitos pares de genes, assim como forte efeito do ambiente na manifesta-O
ção dos caracteres. Somentes efeitos gênicos de aditividade e de dominância
foram evidenciados para ambos os caracteres e, sobredominância positiva foi
freqUente para área da lâmina da folha bandeira.
Baixos coeficientes de correlação fenotípica entre a área da lâmina da
folha bandeira e da sua duração com o rendimento de grãos, além do modo
de
herança, indicarr.que esses caracteres não são bons critérios para a identificação de genótipos superiores, em programas de melhoramento genético de
trigo, visando maiores rendimentos de ~rãos.

1
2
3
4

Bolsista Pós-Mestre FAPERGS, Departamento de Plantas de Lavoura - UFRGS;
Pesquisador Aposentado CNPq, Departamento de Plantas de Lavoura - UFRGS;
Professor Titular Departamento de Plantas de Lavoura - UFRGS;
Professor Assistente do Departamento de Plantas de Lavoura - UFRGS, Caixa
Postal 776, CEP 90001-970, Porto Alegre - RS.
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HERANÇA DO íNDICE DE COLHEITA EM CRUZAMENTOS DE TRIGO (Triticum aestivum
L.) COM DIFERENTES ESTATURAS DE PLANTA
L.C. Federizzi1/
M. Ender
F.I.F. de Carvalho

A herança do carater Indice de colheita em trigo foi estudada a partir da análise dos genitores e das gerações FI, F2, RC1F1 e RC2F1, de nove cruzamentos entre os genótipos: Maringá, de porte alto; IPF55243,
de
estatura intermediária e IPF55245, D8006 e D8017, todos de baixa estatura.
Ficou caracterizada a existência de variabilidade genética para o Indice
de colheita entre os genótipos estudados. As estimativas de herdabilidade
no sentido amplo foram baixas ou intermediárias em função da grande ação
do ambiente na expressão do caráter. A variância aditiva teve importante
participação na variância genética, indicando uma menor influência da ação gênica de dominância e/ou epistasia. Os efeitos gênicos de aditividade foram os mais expressivos na maioria dos cruzamentos, tendo os efeitos
de dominância apresentado importância em cruzamentos especIficos envolve~
do o gerrótipo D8006. A grande variância de ambiente verificada neste trabalho indicam a dificuldade de se manipular geneticamente o Indice de colheita nas gerações iniciais de populações segregantes, devendo ser protelada a seleção para as gerações mais avançadas.

1/ Departamento de Plantas de Lavoura, FA-UFRGS, Cx. P. 776, CEP 90001970
Porto Alegre, RS
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HIBRIDAÇÃO
TRIGO X MILHO, TÉCNICA
LINHAGENS DUPLO-HAPLÓIDES
NO CNPT

PROMISSORA

S.D.A. e Silva1, M.I.B. de Moraes Fernandes1,
J.E. Müller2, A.F. Guidolin3 e A.L. Stiva14

NA

OBTENÇÃO

DE

J. D'Agustin2,

O
uso
de
plantas
duplo-haplóides
permite
ao
melhoramento
a obtenção
de linhagens
homozigotas
em apenas
uma geração. Além da cultura de anteras, que origina plantas
haplóides
androgenéticas
a partir
do
grão
de
pólen,
é
possível
a obtenção
da haploidia
gimnogenética
quando
o
embrião
se desenvolve
a partir do gameta feminino.
No caso
de trigo, a fertilização
com pólen de espécies
diferentes,
como o milho,
por exemplo,
leva à haploidia,
em função da
eliminação
do genoma
dessa
espécie
nas divisões
celulares
iniciais do embrião. A pulverização,
ou a injeção, no colmo,
de
uma
solução
a
0,01
%
de
2,4 D permite
o
desenvolvimento
e a sobrevivência
do embrião haplóide
até o
10°-12° dia após a fertilização,
quando este é resgatado
e
colocado
em
meio
de
cultura
para
a
regeneração
das
plântulas.
Estas são tratadas com colchicina
a 0,02 % para a
duplicação
dos
genomas,
originando,
assim,
uma
linhagem
homozigota
duplo-haplóide.
No CNPT, essa técnica
vem sendo
utilizada
como
alternativa
à
da
cultura
de
anteras,
principalmente
para genótipos
que não apresentam
capacidade
androgenética.
Até
o
momento,
foram
efetuados
103
cruzamentos
diferentes,
envolvendo
a
polinização
de
populações
F1 e de cultivares
de trigo com linhagens
ou com
híbridos
de milho. A obtenção
da embricgênese
gimnogenética
variou de zero até 25 %, e a regeneração
de plantas
verdes
viáveis, de zero até 54 %. Foram obtidas 134 plantas verdes,
sendo
que
29
foram
perdidas
durante
o
tratamento
com
colchicina,
e o restante
foi multiplicado
e avaliado
no
campo.
Atualmente,
40
linhagens
estão
em
fase
de
mul tiplicação
e de avaliação
pre-experimental.
Seis outras
já estão no ensaio preliminar
de avaliação
e superaram
a
testemunha
BR 23, em rendimento,
em até 43 %, no ensaio de
avaliação
e multiplicação.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista ITI, CNPq/RHAE.
3 Bolsista DTI, CNPq/RHAE.
4 Aluna de Mestrado, UFRGS.
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lBL-1RS

O centeio é uma das fontes de variabilidade genética
para o melhoramento de trigo (resistência às doenças e
potencial de rendimento).
Corno a introdução de cromossomos
alienígenos inteiros tem maior probabilidade de carregar
fatores
genéticos
adversos,
as
translocações
são
consideradas mais indicadas, pois apenas um segmento menor é
transferido. O segmento lRS [braço curto do cromossomo iR]
foi
incorporado
em
muitas
cultivares,
através
das
translocações lBL-1RS (Alondra, Kavkaz) e lAL-1RS (Amigo).
"Bandeamento-C",
"ELISA" e "Eletroforese"
são técnicas
usadas para identificar a presença desses segmentos de
centeio
em trigo. O objetivo desta
investigação
foi
detectar, através do bandeamento-C, a presença de cromatina
de outras espécies. em genótipos de trigo, antigos e novos,
cultivados no Brasil.
As sementes, recebidas da EMBRAPACentro
Nacional
de
Pesquisa
de
Trigo
(CNPT),
foram
germinadas sobre papel filtro umedecido em placas de Petri.
As radículas (~ 1 em) foram colocadas em água gelada por 18
h a 24 h, fixadas por ~ 12 h em ácido acético a 45 %,
hidrolizadas por 40 minutos em 0,2 N HC1, tratadas com
pectolyase a 6 % por to minutos e colocadas em água gelada.
As láminas foram desidratadas em álcool absoluto por urna
hora, postas no dissecador durante a noite, tratadas com
solução saturada de Bário e coloridas com o corante
"Leishman", que atua destacando regiões dos cromossomos de
centeio e de trigo. As cultivares Trigo BR 18, EMBRAPA 15,
IAPAR 3, IAPAR 17, IAPAR 29, Anahuac 75, Cocoraque, BH 1146,
Toropi e IAC 5-Maringá apresentaram os cromos somos de trigo
lB e iA completos, não havendo indícios da presença de
cromatina de outras espécies. Nas cultivares Trigo BR 23, BR
32, BR 34, BR 35, BR 37, BR 43, EMBRAPA 24, IAPAR 30 e
OCEPAR 7 foi constatada a presença da translocação lBL-1RS,
e em EMBRAPA 16, a translocação lRS-1AL.

1 Trabalho desenvolvido
em cooperação com o Dr. J.P. Gustafson e com a
Sra. Kathlemm
Ross,
na University
of Missouri
Columbia,
durante
licença sabática, 1993/1994.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS. Bolsista do CNPq.
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INDUÇ~O DE CALOS PARA REGENERAÇÃO DE SOMACLONES A PARTIR DE
EMBRIOES HÍBRIDOS IMATUROS DERIVADOS DE CRUZAMENTOS ENTRE
Triticum aestivum E Agropyron elongatum
M.M. Barbosal, A.M. Prestes2, M.I.B. de Moraes Fernandes2, N.
Vasconcelos3 e V. Pandolfi3
A incorporaçao de características de espécies afins,
cujos genomas não são homólogos aos do trigo, depende da
translocação de pequenos segmentos cromossômicos portadores
dos genes desejados para os genomas do trigo cultivado. As
translocações,
tradicionalmente,
têm sido obtidas pela
indução
de
quebras/rearranjos
após
a
aplicação
de
irradiação, ou de químicos, ou
pelo uso do sistema 5B,
presente na cultivar
Chinese spring, que permite o
pareamento homeólogo. A renegeração de plantas com variação
genética, induzida por mutações
"in vitro" a partir
de
calos
da cultura de tecidos, pode também ser
mais um
recurso para a obtenção de variabilidade. A adição de 2,4D
aos meios de cultura pode representar também uma alternativa
à indução químíca de quebras/rearranjos e à obtenção da
recombinação homeóloga, contornando o inconveniente do uso
de radiações ionizantes ou do sistema 5B, o qual, por
introduzir o genoma da cultivar Chinese Spring,
exige
retrocruzamentos subseqüentes. Neste experimento, embriões
imaturos, 20 dias após a antese, foram retirados de duas
plantas,
se~ecionadas
pelo
excelente
tipo
agronômico,
resultantes dos cruzamentos
PF 863084/PF A. elongatum
84001//2* PF839197 e PF 839197/PF A. elongatum-84001//2* BR
43, e colocados em meio MS com :2 e 3 mg!l de 2,4D. As
repicagens dos calos foram realizadas 30, 60, 90, 120 e 150
dias após o resgate; os calos com pontos verdes foram
colocados em meio de regeneração e as plantas regeneradas
foram aclimatadas e transplantadas para baldes, e os grãos,
colhidos. Do primeiro genótipo, 23 repicagens originaram
4.080 calos, 232 embriões somáticos, 168 plantas e
87
grãos. Do segundo genótipo, 5 repicagens originaram 160
calos, 6 embriões somáticos, 6 plantas e 174
grãos também
em multiplicação. As próximas etapas serão a seleção de
plantas
individuais
de
trigo
com
as
características
desejáveis
de Agropyron e a avaliação citogenética quanto
à estabilidade do genoma trigo. Tendo em vista o elevado
número de. progênies obtido,
esta pode ser uma alternativa
viável para os objetivos acima mencionados.

1 Bióloga. Bolsista DTI, CNPq-RHAE.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 Bióloga. Bolsista ITI, CNPq-RHAE.
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INFLUÊNCIA DA SELEÇÃO NATTJRAL SOBRE POPULAÇÕES
DE TRIG01

SEGREGANTES

A
seleção
natural
(SN) pode
atuar
sobre
certos
caracteres, corno o rendimento de grãos (RG), a altura e o
ciclo, alterando as freqüências genotípicas nas populações
segregantes, e seu entendimento tem grande importãncia para
os melhoristas. Esses aspectos foram estudados de 1978 a
1983, no Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, em Passo
Fundo, RS, em cinco populações segregantes, nas gerações F3
a
F7,
envolvendo
genótipos
com
características
bem
diferenciadas.
Parte das sementes de cada geração
foi
conservada, em câmara seca, para o experimento do último
ano, abrangendo conjuntamente as diferentes gerações. As
informações de RG, de peso hectolítrico (PH) e de peso de
mil sementes (PM) foram obtidas em ensaios em blocos ao
acaso, com três repetições, em dens idade normal, e as de
ciclo e altura originaram-se de amostragens em plantas
espaçadas. A análise de regressão simples mostrou não haver
resposta uniforme das populações aos efeitos da geração
sobre os caracteres estudados: RG, PH, PM, altura e ciclos
mui to precoce (PP), precoce (P), médio (PT) e tardio (T).
Houve efeito diferenciado da SN, conforme a população e a
característica avaliada. A regressão entre as médias das
cinco populações
obtidas num único ano para os parâmetros
estudados e geração mostrou variação positiva, com o aumento
das gerações, para RG, para PH, para PM e para ciclo P, e
negati va para porte baixo e para ciclos PP, PT, e T. A
tendência de diminuição na freqüência de plantas baixas não
seria desejável para o melhorista, porém não teria magnitude
suficiente para
impedir
a possibilidade
de ,selecionar
ir.divíduos baixos. As pequenas mudanças
observadas
em
características corno RG e PM indicam que o período de' SN
pode
ter
sido curto, para
concentrar mais
genótipos
superiores. No entanto, efeitos significativos da geração
foram observados para PH e para ciclo P, sendo 53 % e 73 %,
respectivamente, da variação, nos dois caracteres, explicada
pela segregação das gerações e pela SN.

1 Parte da tese de doutoramento do primeiro autor.
2 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 UFRGS-Departamento
de Genética,
Campus do Vale, Bloco 3, Prédio E,
Caixa Postal 15.053, 91501-970 Porto Alegre, RS.
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INFLUÊNCIA DE
CORTES NAS
CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS,
FITOSSANITÁRIAS E INDUSTRIAIS DE CEREAIS DE INVERNO

Cereais para duplo propósito, com oferta de forragem
precoce para bovinos e posterior colheita de grãos, podem
contribuir
para
a
sustentabilidade
dos
sistemas
agropecuários.
Neste estudo, avaliaram-se os efeitos dos
cortes em características agronômicas, fitossanitárias e
industriais de duas aveias brancas (UPF 14 e UPF 15), uma
aveia preta (Comum), uma cevada (MN 599), um centeio (BR
1), um triticale
(BR 4), quatro trigos com período
vegetativo longo (IPF 41004, IPF 55204, PF 87451, PF 86247)
e dois trigos precoces (BR 23 e EMB 16). O experimento foi
instalado em Passo Fundo, RS, no CNPT, em 3/5/93, em blocos
ao acaso com parcelas subdivididas, com a parcela principal
representada pelos sistemas de cortes, e as subparcelas,
pelos
genótipos.
Cada
cereal
foi
submetido
a
três
tratamentos (sem corte, um corte - 16/7/93, dois cortes 16/7 e 13/8/93), com cortes à altura de planta de
aproxi~adamente 30 cm e resteva de 5-7 cm, visando a
simulação de pastoreio. Na média dos cereais, os pesos
hectolítrico
(PH) e de mil grãos (PM) reduziram-se em
níveis estatisticamente significantes com os cortes: PHs
médios em kg/hl de 67,4, de 66,0 e de 56,3 nos tratamentos
sem corte (SC), com um corte (lC) e com dois cortes (2C),
respectivamente. O mesmo comportamento foi verificado para
PM médio em g (SC
29,8; 1C
26,9 e 2C
17,9).
Modificações na arquitetura das plantas pelos cortes podem
ter induzido diminuição na infecção de oídio, na aveia UPF
15, e de ferrugem da folha, no trigo PF 86247. Em
contraste, os cortes, aparentemente, conduziram a aumento
no ataque de mancha da gluma nos trigos. Foi observado
aumento médio no ciclo dos cereais (dias da emergênciaespigamento) com os cortes: 108 (SC), 115 (lC) e 135 (2C).
A altura média dos cereais, em cm, foi reduzida de 93 (SC),
para 75 (lC) e para 52 (2C), respectivamente.
Registraramse índices de acamamento mais elevados na aveia branca UPF
15 (18,3), no centeio BR 1 (30,0), no trigo EMB 16 (36,7) e
na aveia preta Comum (80,O).
Com os cortes esses índices
foram
reduzidos
para
valores
baixos
(de O
a
3) .
Relativamente
aos
testes
de
qualidade
industrial,
resultados preliminares não evidenciaram influência dos
cortes nos valores de alveografia (W) obtidos nos trigos
avaliados.
Entretanto,
com
os
cortes,
observou-se
tendência de aumento no número de queda (Hagberg Falling
Number) .

1 EMBRAPA-Centro
569,
99001-970

Nacional
de
Passo
Fundo,

Pesquisa
RS.

de

Trigo

(CNPT),

Caixa

Postal

FOLHA

XVII RENAPET
DE REPRODUÇÃO
DE RESUMO

INFORMAÇÕES SOBRE CULTIVARES DE TRIGO
PLANTIO NO RIO GRANDE DO SUL EM 19941

RECOMENDADAS

PARA

O uso de cu1tivares adequadas às diferentes condições
de cu1tivo do Rio Grande do Sul é imprescindível para que
sejam atingidos bons rendimentos na lavoura. Dessa forma, é
importante
que o triticultor
tenha
à sua disposição
informações
sobre
as
principais
cultivares
de
trigo
recomendadas
para
a
sua
região,
bem
como
sobre
o
comportamento destas quanto a rendimento de grãos, em
comparação com outras cultivares. Neste
trabalho,
foi
comparado o rendimento das cultivares recomendadas para o
RS, em 1994, com aqueles obtidos pela cultivar BR 23, trigo
de alto potencial de rendimento e que ocupa uma área de
cultivo, no RS, superior a 50%. A análise foi baseada nos
dados dos ensaios Estadual de Cultivares de Trigo,
SulBrasileiro de Trigo e Regional de Linhagens de Trigo do RS,
semeados em, aproximadamente, 25 locais por ano e abrangendo
as nove regiões tritícolas do estado, de 1990 a 1993. São
apresentadas, também, informações sobre as características
agronômicas, a reação âs principais doenças, o peso do
hectolitro, o peso de mil grãos, além de resposta a épocas
de semeadura e ao uso de fungicidas, em Passo Fundo, RS. Em
relação à resposta ao uso de fungicida, constatou-se que as
cultivares BR 15, BR 23, BR 32, BR 34, BR 35, BR 37, BR 38,
BR 43 e RS l-Fenix apresentaram ganho mínimo de 10%, o que
compensou
o custo do tratamento,
considerando
que o
rendimento foi de, aproximadamente, 3.000 kg/ha. Em relação
ao
rendimento
de
grãos,
verificou-se
comportamento
diferenciado
das
cultivares
nas
diferentes
regiões
tritícolas.
Destacaram-se,
em
ordem
decrescente
de
rendimento, por região tritícola e na média do estado, com
rendimento de 5%, ou mais, superior à BR 23, as seguintes
cultivares: região I: EMBRAPA 16; região 11: RS 8, EMBRAPA
16, EMBRAPA 24 e EMBRAPA 15; região 111: EMBRAPA 16, RS 8,
BR 43, EMBRAPA 24, BR 35 e EMBRAPA 15; região IV: EMBRAPA
24, EMBRAPA 16, EMBRAPA 15, BR 43, BR 35, CEP 24, RS 8, BR
38 e RS 1; região V: EMBRAPA 16, RS 8, EMBRAPA 24, BR
35,
EMBRAPA 15, BR 43, RS 1 e BR 38: região VI: EMBRAPA 16, RS
8, CEP 24, EMBRAPA 15, BR 35 e EMBRAPA 24; região VII: BR 32
e EMBRAPR 16; região VIII: EMBRAPA 16 e BR 35; região IX:
nenhuma; média estadual: EMBRAPA 16, EMBRAPA 24, EMBRAPA 15,
RS 8 e BR 35.

1 Trabalho
publicado
em Série Circular
Técnica
nO 3. EMBRAPA-CNPT,
agosto 1994.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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INFORMAÇÕES SOBRE CULTIVARES E
EXPERIMENTAÇÃO NO PARANÁ EM 19931

LINHAGENS

DE

TRIGO

EM

Neste
estudo,
avaliaram-se
as
características
agronomlcas e a reação às doenças, sob condições de campo,
na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), em
Passo Fundo, de 107 linhagens e cultivares de trigo em
experimentação no Paraná em 1993. Essas observações foram
complementadas com dados de qualidade industrial, obtidos
pelo CTAA, pela EMBRAPA-CNPT e pela FECOTRIGO-FUNDACEP,
relativos, na maioria dos casos, a 1992. As avaliações de
aspecto geral, de notlil.
de grão, de reação ao oidio
e de
mancha da gluma foram obtidas em plantios realizados em
15/06/93 e em 26/07/93, e as relativas ao vírus do mosaico
do trigo, com semeadura em 29/06/93, em área com presença da
enfermidade há vários anos. As graduações para doenças foram
realizadas
em
escala
de
O
(imune) a
5
(altamente
suscetível). Com relação à qualidade industrial, foram
considerados os testes de alveografia e de farinografia.
Relacionam-se, a seguir, genótipos com desempenho destacado
(notas 0-1) para algumas características avaliadas. Para
oídio: CEP 8818, CEP 8878, CEP 8965, CEP 8966, EMBRAPA 16,
IDS 654-53, IDS 723-HA, IDS 723-HB, IDS 822-M1, PF 86257, PF
87107, PF 87408, PF 88244, PF 88522, PF 88600, PF 891, PF
89122, PF 89142, PF 89163, PF 89230, PF 89232, PG 917, PG
9133, BR 34, BR 37. Para mancha da gluma: CEP 24, CEP 8965,
EMBRAPA 15, EMBRAPA 16, GD 88158, IAC 5, IOC 933, PF 89230.
Para mosaico: CEP 24, CPAC 8924, EMBRAPA 15, EMBRAPA 16, GD
88158, IA 5140, IAPAR 6-Tapejara, IAPAR 41-Tamacoré, IAPAR
53, IDS 642-N1, IDS 654-S3, IDS 762-V3, IDS 934-21, IOR
9O 34O , OC 915, OC 926, OC 9212, OC 934, OC 939, OC 931 O ,
OCEPAR 10-Garça, OCEPAR 12-Maitaca, OCEPAR 14, OCEPAR 17,
OCEPAR 18, Panda, PF 86257, EMBRAPA 27, PF 87103, PF 87107,
PF 87408, PF 88244, PF 88522, PF 88600, PF 891, PF 89163, PF
89166, PF 89230. Para qualidade (W ~ 200): Anahuac 75, CEP
24, CPAC 8924, CPAC 89147, EMBRAPA 16, GD 8820, IAPAR 6Tapejara, IAPAR
17-Caeté, IAPAR 28-Igapó, IAPAR 29-Cacatu,
IAPAR 53, IAPAR 60, IOR 89245, LD 908, OC 9016, OC 928,
OCEPAR 10-Garça, OCEPAR 16, OCEPAR 18, OCEPAR 19, OCEPAR 21,
PAT 7392, PF 88244, BR 18. Sendo as avaliações de doenças
relativas
apenas
a
1993,
e
devido
à
complexidade
representada pelas interações patógeno-hospedeiro,
esses
dados devem ser interpretados como informação de caráter
preliminar.
1 Trabalho apresentado na X Reunião Centro-Sul
Trigo, Londrina, PR (24-28/01/19941.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.
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INSTABILIDADE MEIÓTICA E ESTERILIDADE NA CULTIVAR DE TRIGO
PAT 73921
A.M.O. F. Sacchett2,
Fernandes3
Através do estudo da ocorrência de quartetos de pólen
com anormalidades citológicas, a instabilidade meiótica foi
diagnosticada em grande número de cultivares utilizadas nos
blocos
de
cruzamento,
em
sua
maioria
derivadas
de
germoplasma portador dos genes de Norin
10. Além de
contribuir para a desuniformidade varietal, a instabilidade,
por
causar
aberrações
cromossômicas,
pode
afetar
a
fertilidade. Entretanto, essa relação é dificil de ser
demonstrada quando
a
instabilidade e a incidência de
flores férteis são avaliadas na mesma planta, provavelmente
porque as duplicações e as triplicações, nos três genomas
parentais
do
trigo
cultivado,
compensam
eventuais
deficiências genéticas. Quando, porém, a incidência
de
flores férteis das progênies de plantas com instabilidade
meiótica é comparada com a das progênies das plantas
normais,
há
correlação
positiva
significante
entre
instabilidade e esterilidade. A cultivar PAT 7392 é uma boa
fonte para
qualidade
de panificação,
mas
apresenta
instabilidade cromossômica recorrente. Este trabalho se
refere à determinação da percentagem de flores férteis em:
a) 50 espiga?, obrigatoriamente autofecundadas através de
ensacamento precoce, de 48 plantas derivadas de uma planta
mãe que apresentou índice meiótico, n~, ou percentagem de
quartetos de pólen normais, de 89,5, considerado normal para
fins práticos, e b) 20 espigas de 18 plantas derivadas de
planta mãe com 1M de 58,5, considerado anormal e: contraindicado para uso em melhoramento. No primeiro caso, as 50
espigas apresentaram 4.575 flores, que originaram 2.588
grãos, sendo a fertilidade média de 54 %; no segundo, as
1.593 flores de 20 espigas originaram 845 grãos, ou seja,
uma fertilidade média de 48 % (X2 = 28,35, P < 0,001). Esses
resultados concordam com os obtidos para outras' cultivares
de trigo e de triticale, mostrando a menor
fertilidade da
progênie da cultivar PAT 7392 derivada da planta com maior
incidência de aberrações meióticas.

1 Trabalho enviado ao 40° Congresso Nacional de Genética.
2 Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Depto. de Genética, Caixa
Postal 15053, 91501-970 Porto Alegre, RS.
3 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.

FOLHA

XVII RENAPET
DE REPRODUÇÃO
DE RESUMO

IRRADIAÇAO DE SEMENTES DA CULTIVAR DE TRIGO ANAHUAC 75 PARA
A OBTENÇÃO DE MUTANTES TOLERANTES A ALUMÍNIO TÓXICO
J.F. Philipovskyl, A. Tulmann Net02, C.N.A. de Sousal, L.J.A.
Del Ducal, E.M. Guarientil, S.D.A. e Silval e C.E.O. Camarg03
O uso de agentes mutagênicos químicos ou físicos em
cultivares de trigo para a obtenção de mutantes é mais uma
alternativa que os pesquisadores têm à disposição na área de
melhoramento vegetal. Com o objetivo de obter mutantes da
cultivar de trigo Anahuac 75 com maior tolerância ao
alumínio tóxico do solo, foram irradiadas, em 1988, 30.000
sementes, em fonte de raios gama C060, no Centro de Energia
Nuclear na Agricultura, em Piracicaba, SP, na dose de 31,5
krad. A geração M1 foi semeada em solo corrigido e colhida em
massa, sendo amostrado 1 kg para semeadura da geração M2, em
solo ácido (pH = 4,5), utilizando-se, como testemunhas, IA0
5 (resistente) e Anahuac 75 (suscetível). Deste plantio,
selecionaram-se
11 plantas
como tolerantes,
que
foram
semeadas em vasos com solo corrigido. Só seis plantas
produziram
sementes. As plantas
M4
segregaram,
quando
testadas em solução nutritiva, para resistência ao alumínio
tóxico. Foram, também, observadas desuniformidades quanto à
debulha e à tonalidade das espigas e das folhas no
espigamento.
A
geração
Ms,
originada
de
espigas
selecionadas, foi conduzida em telado.
Na maturação, foram
feitas seleçQes das linhas uniformes, que passaram a figurar
como novas linhagens. Entre as 17 linhagens selecionadas,
quando testadas para alumínio tóxico em solução nutritiva,
16 mostraram tolerância maior que a de Anahuac 75 e a de BR
10-Formosa (reação intermediária), 5 linhagens mostraram
comportamento semelhante ao da cultivar IAC 5 e somente PF
932007 mostrou tolerância superior à essa testemunha, com
relação
ao
alumínio.
Das
linhagens
reunidas,
cinco
apresentaram sedimentação/(MS-SDS) acima de 20,9 ml, e as
doze restantes apresentaram sedimentação entre 11,4 ml e
18,2 ml, sendo que BR 23 e Anauhac 75 tiveram valores de
13,2 ml e 22,8 ml, respectivamente. Quanto ao tipo e
características
agronômicas,
sete linhagens mostraram-se
mui to
semelhantes
à
Anahuac
75.
Nas
outras
linhas,
observaram-se diferenças em estatura,
em precocidade, em
tonalidade de folha, em
resistência à debulha e em
germinação
na
espiga
e,
ainda,
entre
as bandas
de
eletroforese para gluteninas de alto peso molecular.

1 EMBRAPA-Centro
Nacionalde Pesquisade Trigo (CNPT),Caixa
Postal 569,
99001-970 PassoFundo,RS.
2 Centrode EnergiaNuclearna Agricultura-CENA,
Piracicaba,SP.
3 InstitutoAgronômicode Campinas-IAC,
Campinas,SP.
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MELHORAMENTO
DE GERMOPLASMK
DURÁVEL ÀS DOENÇAS

DE

TRIGO

PARA

RESISTÊNCIA

Apesar do lançamento de cultivares resistentes às
principais doenças, a ocorrência freqüente de "quebras" de
resistência faz com que a vida útil desses materiais seja
encurtada.
Formas
de
resistências
mais
duráveis
contribuiriam
para estabilizar
a produção,
minimizando
frustrações por epifitias. A conseqüente diminuição no uso
de fungicidas atenderia às demandas de conservação do
ambiente e de menores custos de produção. No RS, rápidos
incrementos de área, seguidos de "qUebras" de resistência ou
de aumento na ocorrência de infecção de ferrugem do colmo
(FC), de ferrugem da folha (FF) e/ou de oídio
(01),
produziram efeitos tão drásticos que levaram à eliminação,
ou à passagem à categoria de cultivares toleradas, trigos
com expressiva participação na lavoura, corno CNT 10, Tifton,
CEP 14-Tapes, CEP 19-Jataí, CEP 21-Campos e Trigos BR 34, BR
37 e ER 43. A resistência durável (RD) tem sido associada à
resistência de progresso lento da doença, à parcial e à de
planta adulta. Há cultivares brasileiras com comprovada RD à
FF.
São particularmente indicadas pesquisas em doenças
causadas por fungos biotróficos, onde as
resistências
"quebram" freqüentemente. Assim, há ações na EMBRAPA-CNPT
visando
identificar e/ou obter genótipos com resistências
mais estáveis: a) avaliações de candidatos a fontes de RD
para FC, para FF e para 01,
segundo
informações da
literatura e indicação do,s especialistas nas enfermidades;
b)
seleção
em
populações
híbridas
obtidas
de
intercruzamentos entre fontes de RD para FF, para FC e para
01.
Sendo a RD controlada, muitas vezes, por genes de ação
aditiva, ela pode ser acumulada, intercruzando-se cultivares
suscetíveis (mas com baixa infecção), e selecionada para
níveis transgressivos de resistência. Tanto nos trabalhos de
avaliação de coleções corno nos de seleção para RD, busca-se
incidência
elevada
das
enfermidades
consideradas,
que
permita distinguir níveis de infecção, comparativamente às
testemunhas
altamente
suscetíveis e aos genitores das
populações.
Visa-se
selecionar genótipos
que ostentem,
individualmente ou em combinação, resistências estáveis para
FC, para· FF e para
01,
incorporando,
se possível,
recombinações desejáveis para características agronômicas e
industriais. Corno resultado das hibridaçôes
realizadas,
foram obtidas 245 populações, semeadas em 1994 nas gerações
F4-F8. Selecionaram-se
42 populações para condução sob
seleção individual.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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MELHORAMENTO
GENÉTICO
PARA
RESISTf:NCIA
ESTRESSES DE AMBIENTE NO OESTE DO PARANÁ

ÀS

Através de cruzamentos artificiais entre cultivares de
trigo de diferentes programas de melhoramento do Brasil e
do CIMMYT, foram geradas populações segregantes com grande
variabilidade genética. Na seleção, foi utilizado o método
massa
modificado
com
marcação
de
plantas
quando
apresentavam ainda a área verde das folhas. As seleções de
plantas executadas visando explorar os efeitos de ambiente
de cada ano, possibilitaram a obtenção de populações que
foram alteradas a medida que ocorreram diferentrs doenças e
fatores de estresses por efeito de alta temperatura
associada
a alta umidade ou a déficit hidrico.
Nas
populações foram selecionadas plantas com base na baixa
ocorrência do oidio (Erysiphe graminis f sp. tritici),
ferrugem da folha (Puccinia recondita
f. sp. tritici),
ferrugem do colmo (Puccinia graminis f. sp. tritici),
bacteriose (Xanthomonas campestris pv. undulosa), bruzone
(Pyricularia
oryzae) ,
mancha
da
folha
e
gluma
(helminthosporioses
e
septorioses).
As
plantas
que
revelaram maior duração de área de folha nos estresses de
temperatura alta e excesso de umidade foram selecionadas e
mantidas
na
população.
E
quando
ocorreu
baixa
disponibilidade de água foram selecionadas as plantas com
as mesmas caracteristicas. Os melhores cultivares obtidos
apresentaram bom comportamento em relação as doenças e
adaptação a ambientes com alta temperatura.

1 organização das Cooperativas do Estado do Parariá - OCEPAR,
Caixa Postal 301, CEP 85806-970, Cascavel-PR.
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MELHORAMENTO VISANDO SELEÇÃO DE TRIGOS PARA DUPLO PROPÓSITO
L.J.A. Del Duca1,
Philipovsky1

R.S.

Fontaneli1,

E.M. Guarienti1

e J.F.

Devido
à
carência
de
forragem
nos
meses
de
outono/inverno nas áreas tradicionais de pecuária do Rio
Grande
do
Sul, com
conseqüente
perda
de peso
e/ou
mortalidade do rebanho, tem havido demanda crescente pela
terminação de bovinos no norte e noroeste do estado. Isso
conduz ao melhor
aproveitamento de áreas ociosas, no
inverno, e à maior racionalização no uso da propriedade
agrícola, através de atividades de integração lavourapecuária. Esses benefícios refletem-se na melhoria do solo e
na maior geração de empregos, promovendo retornos econômicos
e sociais consideráveis. Esse novo enfoque na exploração da
propriedade agrícola abre eSRaços para que os cereais de
inverno, como o trigo, possam ser aproveitados para duplo
propósito, a exemplo do que ocorre em outros países, como os
Estados Unidos e o Uruguai. Objetivando selecionar genótipos
de trigo adaptados ao pastoreio e à produção de grão,
semearam-se, em 21/05/93, em Passo Fundo, RS, na EMBRAPACNPT, 253 parcelas de coleções, 27 parcelas de observação
e 71 populações híbridas,
submetidas a um dia de alta
pressão
de
pastejo
por
bovinos,
deixando-se,
aproximadamente, 7 cm de altura de resteva. As parcelas de
genótipos fixos incluíram, preferencialmente,
trigos de
inverno e facultativos de diferentes países ou trigos
nacionais com ciclos intermediário ou tardio. Utilizaram-se
a adaptação geral, o rendimento e a nota de grão como
critérios
gerais
de
resposta
à
tecnologia
testada.
Destacaram-se, pelo rendimento de grãos após o pastoreio
(2.340 a 1.350 kg/ha), pela ordem decrescente, IPF 37379,
Abe, IPF 41004, IPF 60686, GA 831270-10-4-2-5, GA 841465-21-1-4, PF 87451, PF 87452, IPF 55204, Coker 747, IPF 60669 e
Delta Queen. Salientaram-se, apenas pela nota de grão,
Andonox, Chasco, CNT 8, IPF 55215, Klein
Atlas, PF 87163,
PF 813019, PF 90134 e VI/l-C. As populações segregantes,
depois de submetidas ao pastoreio,
foram selecionadas
quanto às enfermidades ocorrentes e ao tipo agronômico.
Após
a seleção de grãos e o teste de sedimentação
(considerando as novas exigências de mercado relativas à
qualidade industrial), permaneceram 258 plantas para serem
avaliadas nas gerações F3 a F9 em 1994.

1 EMBRAPA-Centro

99001-970

Nacional de Pesquisa
Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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MÉTODO PARA AVANÇO RÁPIDO DE GERAÇÃO EM TRIGO
S.D.A. e
Müller2

Silval,

J.

D'Agustin2,

A.F.

Guidolin3

e

J.E.

Com os objetivos de acelerar o processo de homozigose e
de selecionar genótipos de trigo, foi conduzido, em casa de
vegetação, na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
(CNPT), Passo Fundo, RS, um trabalho visando o avanço de
gerações em ambiente controlado. Os materiais segregantes
foram conduzidos em caixas com aproximadamente 12 kg de uma ,
mistura de terra e areia autoclavadas, com população de 100
plantas por caixa. A adubação foi aplicada em cobertura,
utilizando-se nitrogênio, potássio e boro. A temperatura foi
mantida em torno de 25 °c, e as plantas receberam irrigação
diária. Após a emergência, o período luminoso foi aumentado ,
para 18 horas, utilizando-se iluminação artificial das 18 h
às 24 h. A
colheita foi
realizada 20-30 dias após a
antese, H~lhendo-se as espigas e submetendo-as imediatamente
à seca~~
por 2 dias, a 45 oCo Em 4 gerações conduzidas
nesse sistema, os materiais apresentaram
ciclos médios de
45 dias, da emergência à floração, e de 60 a 75 dias,
da
emergência
à colheita, produzindo
aproximadamente
5-10
sementes por espiga. A dificuldade enfrentada durante a
realização
do ensaio
foi a manutenção
da temperatura
em torno de 25 0c no período de verão, devido às altas
temperaturas
externas,
que influenciaram diretamente
a
temperatura interna da casa de vegetação. O uso conjunto de
determinadas técnicas, como cultura de anteras, cultivo de
embriões
imaturos
e
avanço
de
gerações
em
ambiente
controlado, poderá diminuir bastante as limitações para a
produção de planta homozigota em curto período de tempo. No
caso desta última, podem-se obter de 4 a 5 gerações por ano.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista ITI, CNPq-RHAE.
3 Bolsista DTI, CNPq-RHAE.
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NOVOS GENÓTIPOS OBTIDOS POR SELEÇÕES EM POPULAÇÃO
INTERESPECíFICA SUBMETIDA A IRRADIAÇÃO GAMA

HíBRIDA

C.E. de o. Camargo1,5 J.C. Fe1ício1, A. Tu1mann Net02,5,
A.W.P. Ferreira Filhoi, A. Pettinelli Júnior3
e J. L. de
c str04,5

1

Compararam-se vinte e três linhagens provindas de seleções realizadas em população submetida à irradiação gama
(27,5 krad), em geração F4, do cruzamento interespecífico
entre BH-1146 (Triticum aestivum L.) e Anhinga "s" x Winged
"s" (Triticum durum L.) e os cultivares BH-1146 e Yavaros"S"
(T.durum L.) em nove ensaios, denominados "Novas variedades
III~sta1ados
em condição de irrigação por aspersão corno
de sequeiro, analisando-se a produção de grãos, outros componentes da produção e resistência às doenças.
Em condição
de laboratório, estudou-se a tolerância ao alumínio, em soluções nutritivas. As linhagens 11, 12, 13 e 14, de porte
médio, com moderada resistência ao acamamento, com ciclo médio da emergência ao f10rescimento, tolerantes à toxicidade
de alumínio, destacaram-se quanto à produção de grãos, considerando-se a média dos nove experimentos. Yavaros "S"
e
as linhagens 8 e 12 apresentaram-se ao mesmo tempo imunes ao
agente causal da ferrugem-da-fo1ha e moderadamente resistentes ao agente causal de oídio. Todos os genótipos foram
suscetíveis aos agentes causais de manchas ~oliares. As linhagens 3, 9 e 10 mostraram ser fontes genéticas de espiga
comprida; a linhagem 12, de maior número de espiguetas por
espiga; as linhagens 11, 12 e 13, de maior número de grãos
por espiga; Yavaros "S", de maior número de grãos por espigueta; e as linhagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 15 e Yavaros
"S", de grãos mais pesados. Todos os genótipos mostraram-se
tolerantes à toxicidade de A13+ com exceção de Yavaros "8" e
a linhagem 9 que exibiram elevada sensibilidade.

1 Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Instituto Agronômico
(IAC), Caixa Postal 28, 13001-970, Campinas (SP)
2 Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Caixa POS
tal 96, 13400-970, Piracicaba (SP).
3 Estação Experimental de Tatuí, IAC.
4 Estação Experimental de Capão Bonito, IAC.
5 Com bolsa de pesquisa do CNPq.
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OBTENÇÃO DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS A PARTIR DO CRUZAMENTO
CULTURA
DE
Triticum aestivum x Triticum monococcum
EMBRIOES IMATUROS I

Cruzamentos exploratórios entre Triticum aestivum L.
Thell (2n=42, AABBDD) e Triticum monococcum L. (2n-14, AA)
foram efetuados no Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, no
âmbito do proj eto intitu1ado: "Cruzamentos interespecíficos
para transferência de genes de resistência a moléstias
fúngicas de espécies afins para o trigo". A entrada de T.
monococcum,
RL
5253,
foi
selecionada
por
apresentar
resistência a Stagonospora nodorum e as cultivares de trigo
BR 12 e BR 32 o foram por serem, respectivamente, suscetivel
e moderadamente resistente. Os grãos imaturos resultantes
dos cruzamentos foram destacados da espiga e dissecados, e
os embriões foram colocados em meio de cultura. Quando o
cruzamento envolveu T. monococcum como genitor feminino e a
cultivar BR 12 como genitor masculino, foram obtidos 3
embriões e nenhuma planta foi regenerada; quando o genitor
feminino foi T. monococcum e o masculino foi BR 32 (genitor
feminino) não- houve formação de embrião. Nos cruzamentos
envolvendo a cultivar BR 12 como genitor feminino e T.
monococcum como genitor masculino, foram obtidos 08 embriões
e a regeneração de 07 plantas verdes. Já os cruzamentos
envolvendo a_cultivar BR 32, resultaram em 23 embriões e na
regeneração de 19 plantas verdes. Após a aclimatação,
amostras de pontas de raiz foram coletadas e o número
cromossômico foi determinado através da coloração Feulgen. O
número somático de 2n = 28 confirmou a condição híbrida e a
constituição
genômica
esperada,
AABD.
Alguns
híbridos
regenerados apresentaram esterilidade tanto masculina quanto
feminina, impossibilitando o retrocruzamento. Neste caso, o
tratamento com colchicina para obtenção de plantas com
constituição
genômica
AAAABBDD,
que
poderão
ser
posteriormente retrocruzadas com as cultivares de trigo,
também permitirá
a obtenção
a obtenção
de" linhagens
portadoras de resistência. O acesso aos genes da espécie
afim, além da perspectiva
de tornar mais eficiente o
controle da septoriose, através da resistência varietal,
traz a vantagem da diversificação da base gené\:ica desta
resistência.

1 Apresentado
no
1°
Encontro
de
Biotecno1ogia
Vegetal
realizado em Brasi1ia, DF (13-17/12/93).
2 Bolsista DTI, CNPq-RHAE/EMBRAPA-CNPT.
3 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS.

REDBIO,
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OCORRÊNCIA DE HAPLOIDIA ATRAVÉS DA ELIMINAÇAO SOMÁTICA DO
GENOMA PATERNO NO CRUZAMENTO ENTRE O TRIGO HEXAPLÓIDE,
CULTIVAR CEP 19, E A ESPÉCIE AFIM Aegilops squarrosa L.
D.C. Angra1, M.M. Barbosa2, A.M. Prestes3 e M.I.B. de Moraes
Fernandes3
A cultura de anteras in vitro, a partir do gameta
masculino denominapo micrósporo ou grão de pólen, origina,
por androgênese
,/plantas haplóides. A duplicação
de seus
genomas, através da colchicina, dá origem a linhagens
homozigotas em apenas uma geração. Outra alternativa
é
a
eliminaçao do genoma da espécie doadora do pólen, após
cruzamentos interespecíficos ou intergenéricos, de modo que
as plantas haplóides se desenvolvam a partir do gameta
feminino, do macrósporo ou da oosfera, sendo o processo
denominado gimnogênese.
No trigo, a utilizaçao de pólen de
milho tem sido o sistema mais eficiente de ~odução
de
linhagens
homozigotas.
Em
um
experimento
visando
a
transferência de resistência através de cruzamentos diretos
entre as cultivares CEP 19, Trigo BR 35, Trigo BR 34, Trigo
BR 36, Trigo BR 23 e PF 839197 e as entradas de
Aegilops
squarrosa
NE 20196, 20194, 20207, 20165, 20208, 20206,
29337, 47879, 20211, 20212 e 20232, doadoras do pólen, 797
flores originaram 170 grãos, 30 embriões e 6 plantas verdes.
Do cruzamento entre CEP 19 (2n=42) e Ae. squarrosa NE 20196
(2n=14),
foi
obtida
haploidia
através
de
eliminação
somática. Das 19 flores polinizadas, formaram-se 4 grãos, 3
embriões
e uma
planta
verde. A
contagem
do
número
cromossâmico dessa planta foi de 2n=21, ao invés do número
esperado de 2n = 28 (21 + 7). A análise da meiose mostrou a
média de 18 (16-21) cromossomos não pareados por célula e
1,5 (0-4) pares de cromossomos, confirmando a condição
haplóide e mostrando a ocorrência de pareamento entre
cromossomos homeólogos de genomas distintos. Novos estudos
visando verificar se NE 20196 pode induzir haploidia em
outras cultivares brasileiras deverão ser efetuados.

1 Bolsista de aperfeiçoamento,
CNPq!EMBRAPA-CNPT.
2 Bolsista DTI, CNPq-RHAE.
3 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS.

Postal

569,
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PESQUISA DE FONTES DE RESISTÊNCIA AO PULGÃO VERDE
CEREAIS, Schizaphis graminum, EM Aegilops squarrosa
D.C. Angral,
Fernandes2

M. Busatol,

J.R. Salvadori2 e M.I.B. de Moraes

Aegilops squarrosa (2n= 14, DD) é a espécie doadora do
genoma D, ancestral do trigo de panificação, Triticum
aestivum
L. em Te11 (2n= 42, AABBDD), e apresenta grande
variabilidade quanto a genes úteis. Por causa da homologia
entre os genomas, a transferência de genes de Aegilops
squarrosa é mais simples e rápida. Esta pesquisa teve por
objetivo identificar fontes de resistência ao pulgão verde
dos cereais
em
coleção recebida do Canadá que está no
Banco de Germoplasma
da EMBRAPA-CNPT.
Em 1989, foram
avaliadas 183 entradas de Aegilops squarrosa
infestadas
com pulgões
livres de vírus, multiplicados sobre plantas
jovens da cultivar suscetível Trigo BR 1, em condições
controladas, com temperatura de 21 0c e com fotoperíodo de
12 horas. A avaliação do germoplasma, após vernalização
a
3 °C, foi conduzida em fitotron a 21 oCo Três dias após a
emergência, foi realizada a infestação artificial
com
trinta pulgões por plãntula. A avaliação da resistência com
base na severidade dos sintomas do ataque do pulgão foi
efetuada onze dias após a infestação. Das 183 entradas
avaliadas, 29 (15,3 %)
foram altamente resistentes (com
menos de 10 % da área foliar afetada), 9 foram resistentes
(entre 11 % e 20 % de área amarelada) e as demais foram
suscetíveis, com área foliar amarelada acima de 30 %. Em
1990, as quatro melhores entradas foram novamente testadas e
confirmaram os valores de zero de área foliar afetada, para
Aegilops squarrosa, para NE 20211-A, para NE 20232-1 e para
NE 47879, e de 3 %, para a entrada NE 20165 -Y. Foram
testemunhas suscetíveis as cultivares de trigo Anahuac e BR
35, enquanto Largo e CI 17959 foram as resistentes, com,
respectivamente, 100 %,
100 %, 3 % e 15 % da área foliar
afetada. A entrada de
Aegilops squarrosa NE 20211-A já
tinha sido anteriormente cruzada com
Triticum durum NE
22912, originando as linhagens sintéticas PF 844004, PF
844005 e PF 844006, tornando-se necessário verificar se está
ocorrendo a expressão da resistência.

1 Bolsista de aperfeiçoamento,
CNPq/EMBRAPA-CNPT.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPTI, Caixa
99001-970 Passo Fundo, RS.

Postal

569,
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PRODUTIVIDADE
EM PELOTAS E PIRATINI, NO PERíODO
1993, DAS C~LTIVARES
DE TRIGO RECOMENDADAS
PARA
RS, EM 1994

DE
1991
A
SEMEADURA NO

A adoção integral dos fatores tecnolágicos
recomendados
para a cultura do trigo determinará
o búm desempenho
da triticultura.
Dentre esses
a regionalização
de cultivares
é de
grande importância,
devido as diferenças
das condições
edafoclimáticas
existentes
entre as diversas regiões
fisiográficas do Rio Grande do Sul. Objetivando-se
determinar,
entre
as cultivares
recomendadas
para o RS, excepto o último lança
mento, a cultivar EMBRAPA 24, 'aquelas com melhor
desempenho
nas regiões tritícolas
VII e VIII,representados,
respectivamente, pelos municípios
de Pelotas e Piratini.
No
trabalho,
foram utilizados
os dados de rendimento
do
Ensaio
Estadual
de Cultivares
de Trigo, no período de 1991 a 1993, analisando-se a interação
cultivar, local e ano de modo
apresentar
as cultivares
com maior produtividade.
Várias cultivares
apresentaram
rendimentos
superiores a 3000 kg/ha, em ambos 10
cais, sendo que a cultivar EMBRAPA 16 produziu mais na média
do período,
com 3713 kg/ha em Pelotas e 4399 kg/ha em
Piratini. Individualmente
produziu 6155 kg/ha em Piratini
e 4392
kg/ha em Pelotas, ambos rendimentos
no ano agrícola de 1993.
Além desta, EMBRAPA 15 (3486 kg/ha),BR
23 (3229 kg/ha) e CEP
24 (3155 kg/ha) destacaram-se
em Pelotas e BR 35 (4150
kg/
ha), BR 23 (4001 kg/ha) e EMBRAPA 15 (3954 kg/ha) em Piratini. Pela análise dos dados, podemos concluir que a
cultivar
EMBRAPA 16, foi a mais produtiva nos locais e período considerado e que as novas cultivares
apresentaram
produtividade
acima de 3000 kg/ha, mesmo em anos com condições adversas de
clima (1991), evidenciando
alto potencial
produtivo.

1

. _.

Trabalho apresentado
na XVII Reun~ao Nac~onal
de Trigo, Passo Fundo, RS, 24 a 28 de outubro

2 Eng.o Agr o·
.. MSc.,

.

de
Pesqu~sa
de 1994.

.
Pesqu~sador
do Centro de Pesqu~sa
cuária de Clima Temperado - E.E. "Terras Baixas".
Cx. P. 403 - 96.001-970,
Pelotas, RS.
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PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E DE GRÃos EM CEREAIS DE INVERNO

A ênfase dirigida à sustentabilidade da agricultura
tem conduzido ao aumento crescente na área de plantio
direto. Entretanto, para este ser viabilizado, torna-se
necessária a manutenção do solo com cobertura vegetal e com
rotação de culturas. Por outro lado, vem crescendo no
inverno, no planalto do Rio Grande do Sul, a terminação de
bovinos,
devido
à
carência
de pastagens
nas
áreas
tradicionais de pecuária.
Essas necessidades têm levado a
atividades
de
integração
lavoura-pecuária,
que
podem
resultar
em
melhor
aproveitamento
do
potencial
da
propriedade. Essa visão mais abrangente da propriedade
agrícola abre oportunidade para que cereais de inverno, que
tenham período vegetativo longo, possam fornecer forragem
verde na época crítica de carência alimentar e, ainda,
produzir
grão. Com
esse objetivo,
foi conduzido
um
experimento no Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, em
Passo Fundo, RS, envolvendo quatro trigos de período
vegetativo longo, dois trigos testemunhas precoces, duas
aveias brancas e uma aveia preta, uma cevada, um centeio e
um triticale, semeados em 3/5/93,
em delineamento de blocos
ao acaso com parcelas subdivididas. Cada genótipo foi
submetido a três tratamentos
(sem corte, um corte
16/7/93,
dois cortes
16/7
e 13/8/93).
Os cortes foram
realizados
quando
as plantas
apresentavam
altura
de
aproximadamente 30 cm, mantendo-se a altura de resteva em
5-7 cm, visando simular o pastejo. Os diferentes cereais
renderam, em média, 2511 kg/ha de matéria seca, com dois
cortes, relativamente a 1501 kg/ha dos _tratamentos com
apenas um corte, destacando-se o centeio BR 1, a aveia
branca UPF 15 e a aveia preta (2856, 2805 e 2765 kg/ha,
respectivamente). Para rendimento de grão, os cereais sem
corte renderam, em média, 1874 kg/ha, relativamente a 1543
kg/ha e a 315 kg/ha dos tratament0"3 com um e com dois
cortes, respectivamente. Nos tratamentos com um corte, os
trigos PF 87451, IPF 55204, IPF 41004, PF 86247 e EMBRAPA
16 apresentaram os maiores rendimentos de grão (de 2447 a
2167 kg/ha), com percentuais que variaram de 96 % a 73 %
dos tratamentos sem corte. A aveia preta Comum e a aveia
branca
UPF
15
apresentaram
elevados· acréscimos
de
rendimento de grão com um corte, em relação aos tratamentos
sem corte. Esses resultados são indicativos do potencial de
cereais de inverno para duplo propósito nas condições
testadas.

1 EMBRAPA-Centro Nacional
de Pesquisa
569, 99001-970 Passo Fundo, RS.

de

Trigo

(CNPT),

Caixa

Postal
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REAÇÃO AO MOSAICO DO TRIGO DAS CULTIVARES
RECOMENDAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL EM 19931

O vírus do mosaico do trigo (VMT) é uma doença que
ocorre em grande intensidade na cultura de trigo no sul do
Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. O vírus é
transmitido através de um fungo de solo (Polyrnyxagraminis).
O
presente
trabalho
teve
por
objetivo
avaliar
o
comportamento de cultivares de trigo em recomendação no Rio
Grande do Sul com relação ao mosaico do trigo. Anualmente,
no Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, da EMBRAPA,
localizado em Passo Fundo, RS, é organizada uma coleção de
cultivares para cruzamento, também conhecida como _bloco de
cruzamentos
(BC). Nessa col'eção, inclui-se, cada ano, a
maior parte das cultivares em recomendação no RS. O BC é
semeado em 5 a 7 épocas, por ano, instaladas em diversos
locais no campo experimental. Ao longo dos anos, têm sido
realizadas avaliações sobre a reação das cultivares de trigo
do BC ao VMT. Foram dadas notas de O (imune ou sem sintomas)
a 5 (altamente suscetível), em relação à ocorrência de
clorose e de estrias clo'róticas, causadas pelo VMT, e foi
anotada a ocorrência de nanismo, causado pelo VMT, na
parcela. Segundo avaliações realizadas entre 1986 e 1993,
apresentaram bom comportamento (resistente ou moderadamente
resistente) a~ seguintes cultivares: EMBRAPA 15, EMBRAPA 16,
RS 8-Westphalen e Trigo BR 32. Foram consideradas como
suscetíveis ao VMT, na maioria das observações, as seguintes
cultivares: CEP 11, EMBRAPA 24, Trigo BR 15, Trigo BR 23,
Trigo BR 34, Trigo BR 35 e Trigo BR 37. Apresentaram
tendência de comportamento
intermediário entre os dois
grupos acima as seguintes cultivares: CEP 24-Industrial,
Minuano 82, RS 1-Fênix, Trigo BR 38 e Trigo BR 43. A
cultivar CEP 14-Tapes, apesar de mostrar poucos sintomas de
clorose pelo VMT, em algumas avaliações apresentou muita
sensibilidade para a ocorrência de nanismo.

1 Trabalho
apresentado
na XXVI Reunião da Comissão
Sul-Brasileira
de
Pesquisa de Trigo, Chapecó, SC (22-24/3/1994).
2 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPTj, Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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RECUPERAÇÃO DA FERTILIDADE EM HÍBRIDOS RESULTANTES DOS
CRUZAMENTOS ENTRE Triticum aestivum E Agropyron elongatum1
N.J.S. de Vasconcellos2, V. Pandolfi2, A.M.
Barbosa4 e M.I.B. de Moraes-Fernandes3

Prestes3, M.M.

A hibridação interespecífica permite transferir genes
úteis,
aumentando
a
variabilidade
genética
para
o
melhoramento
varietal.
A
esterilidade
masculina
dos
híbridos,
geralmente causada por
falhas no pareamento
meiótico
resultantes da falta de homologia entre os
genomas parentais
, pode ser progressivamente reduzida
através de retrocruzamentos.
Este trabalho teve como
objetivo
quantificar
a
esterilidade
após
quatro
retrocruzamentos com trigo. A percentagem das flores férteis
na geração Fi foi determinada
nos cruzamentos
PF
863084/Agropyron
elongatum
84001//4*PF
839197
e
PF
839197/Agropyron elongatum 84001//4*BR 43. A recuperação da
fertilidade de grãos foi significativamente superior no
segundo cruzamento, tendo 45 % das flores
férteis; no
primeiro, esse valor foi de 25 %. Foi também analisado o
polimorfismo dos grãos de pólen maduros (trinucleados) em 10
anteras
de
uma
planta
F2RC2
do
cruzamentc., PF
839197/Agropyron elongatum 84001 //2*BR 43 e em 10 anteras
de
outra planta do cruzamento CNT 10/Agropyron elongatum
84001//2*BR 43. Foram encontrados pólens normais,
sete
categorias
intermediárias
de
pólen,
além
de
pólens
totalmente estéreis. Houve diferenças significativas entre
as várias
anormalidades e os pólens
normais, sendo que a
freqüência média de plantas normais foi de 56,3 % (23,O 84, O),
no primeiro cruzamento; já
no segundo cruzamento,
houve diferenças significantes
entre as categorias pólens
vazios e normais, sendo que a freqüência média destes foi de
3,2 % (0,0
41,7). As diferenças
observadas, quanto à
recuperação, nas gerações híbridas, tanto da fertilidade do
pólen como da semente, podem ser devidas tanto a fatores
genotípicos quanto ambientais:

."

1 Trabalho
conduzido
corno requisito
da disciplina
de
Iniciação
à
Pesquisa, Curso de Ciências Biológicas, UPF-ICB, Passo Fundo, RS.
2 Bióloga. Bolsista ITI, CNPq-RHAE/EMBRAPA-CNPT.
3 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
4 Bióloga. Bolsista DTI, CNPq-RHAE/EMBRAPA-CNPT.
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RENDIMENTO NO PERÍODO DE 1991 A 1993 DAS CULTIVARES DE
RECOMENDADAS PARA O PARANÁ EM 1994

TRIGO

D. Brunetta1, S. R. Dott02, F. A. Franc03, L. A. C. Campos4 ,
M. C. Bassoi5

Com o objetivo de estudar o desempenho produtivo
das
cultivares de trigo recomendadas para o Estado do Paraná,
foram reunidos os resultados de 193 experimentos
planejados
pela Comissão Centro-Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo e
conduzidos no período de 1991 a
1993
nas
seis
zonas
tritícolas, em solos com e sem alumínio nocivo. O rendimento
de grãos de cada cultivar foi comparado ao da testemunha
comum mais produtiva no período: OCEPAR 16, em solos sem
alumínio e Trigo BR 35, em solos com
alumínio.
Quando
avaliadas, em solos sem alumínio, apresentaram,
no triênio,
rendimento de grãos superior à testemunha, nas zonas A, B e
C, as cultivares: IAPAR 60, OCEPAR 22 e OCEPAR 14; somente na
zona A: IAPAR 53 e Trigo BR 18-Terena e somente nas zonas B e
C: OCEPAR 17 e Panda. Na avaliação em solos com alumínio,
EMBRAPA 27 superou a testemunha, na média do triênio, nas
cinco zonas tritícolas (A, C, D, E e F);
CEP 24-Industrial
foi superior nas zonas D e F e IAPAR 46 na zona D.
Em
observações realizadas em Londrina e Palotina, as cultivares
recomendadas para solos sem alumínio, apresentaram níveis de
infecção ao oídio e à ferrugem da folha semelhantes nos dois
locais. O ciclo até o espigamento, a altura das plantas e a
percentagem de acamamento foram maiores em Londrina. Algumas
cultivares, entre as recomendadas para solos com
alumínio,
também apresentaram alterações no ciclo e
em
outras
características quando cultivadas em Londrina, Cascavel
ou
Ponta Grossa.

1 Eng2 Agr2 MSc., Pesquisador da Área de Melhoramento e Genética Vegetal.
EMBRAPA/lAPAR. Caixa Posta, 1331. CEP 86001-970 - Londrina, PR.
2 Eng2 Agr2 PhD., Pesquisador do Centro Nacional de
Pesquisa
EMBRAPA. Caixa Postal, 1060. CEP 86001-970 - Londrina, PR.
3 Eng2 Agr2 MSc., Pesquisador
Postal, 1203. CEP 85806-970

do

Programa de Trigo da OCEPAR.
Cascavel, PR.

de

Soja/
Caixa

4 Eng2 Agr2 MSc., Pesquisador da Área de Melhoramento e Genética
do lAPAR. Caixa Postal, 1331. CEP 86001-970 - Londrina, PR.

Vegetal

5 Eng2 Agr2 MSc., Pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa
EMBRAPA. Caixa Postal, 1060. CEP 86001-970 - Londrina, PR.

de Soja/
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SUSCETIBILIDADE DE GENÓTIPOS DE TRIGO, DE TRITICALE E DE
CENTE!O A Rhyzopertha dominica E A Sitophilus spp., PRAGAS
DE GRAOS ARMAZENADOS!

Foi testada a suscetibilidade de genótipos de trigo, de
triticale e de centeio às pragas de grãos armazenados
Rhyzopertha dominica e Sitophilus spp. O experimento foi
conduzido em delineamento experimental de blocos ao acaso,
com 20 tratamentos e com 4 repetições. Os tratamentos foram:
17 genótipos de trigo (Trigo BR 14, Trigo BR 15, Trigo BR
24, Trigo BR 34, Trigo BR 37, Trigo BR 38, Trigo BR 43, PF
843083, PF 84316, PF 869120, PF 87453, PF 88566, EMBRAPA 15,
EMBRAPA 16, EMBRAPA 24, PAT 7392 e IAC 5-Maringá), 2 de
triticale (EMBRAPA 17 e EMBRAPA 18) e 1 de centeio (BR 1).
Cada parcela consistiu de 250 g de grãos de cada genótipo,
colocados em uma caixa de madeira
(80 x 80 x 10 cm),
contendo 20 compartimentos dispostos circularmente e com
tampa de vidro. A infestação foi feita com 200 insetos de
cada espécie, colocados no centro da caixa, de forma
eqüidistante, de modo q\.1.e
todos tivessem opção de escolha
entre os diferentes genótipos. O experimento foi conduzido
em sala de criação, sob temperatura de 250C ± 10C, umidade
relativa do ar de 60 % ± 10 % e fotoperíodo de 12 horas. As
avaliações foram realizadas aos 50 e aos 100 dias após a
infestação, através da contagem do número de insetos mortos
e vivos em cada parcela e do número de grãos danificados em
subamostras de 30 g de grãos. Os resultados obtidos
indicaram que os genótipos mais suscetíveis
foram as
cultivares de trigo EMBRAPA 24, e as de 'triticale 'EMBRAPA
17' e 'EMBRAPA 18', enquanto que os genótipos menos
infestados foram os trigos 'BR 43' e 'PF 843083'.

1 Trabalho
apresentado
no
Simpósio
de
Proteção
de
Grãos
Armazenados, Passo Fundo, RS (29/11 a 1/12/93).
2 Bióloga,
Estagiária
de
Entomologia.
EMBRAPA-Centro
Nacional
de
Pesquisa de Trigo (CNPT).
3 EMBRAPA-Centro Nacional de
99001-970 Passo Fundo, RS.

TEORIA SOBRE A ORIGEM DA RESISTÊNCIA DURÁVEL
FOLHA DE CULTIVARES BRASILEIRAS DE TRIGO

A FERRUGEM DA

Muitos paises produtores de trigo que desenvolveram a
melhor
tecnologia
para a produção
desse
cereal
estão
utilizando a resistência de planta adulta à ferrugem da folha
(Puccinia recondita) da antiga cultivar Frontana. que possui
os genes LIJA. Lrll e LIIl, O Centro Internacional de
Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT) publicou relatório de
1991 destacando o valor do gene LIJA. selecionado a partir de
Frontana e que se mostrou. em combinação com outros genes.
como a melhor solução para o controle genético da ferrugem da
folha a nivel mundial, No Brasil. muitas das cultivares de
trigo com resistência durável à ferrugem da folha possuem
esse tipo de resistência. observando-se a necrose de ponta de
folha que serve como marcador fenotipico da presença do LLlj.
Ao mesmo tempo em que é necessário salientar o grande valor
do trabalho do melhorista Iwar Beckman que em 1930 realizou
esse cruzamen to e. após. as seleções de plantas com essa
resistência tão destacada a nivel mundial. julgamos muito
importante analisar como essas seleções foram realizadas.
Nossa teoria é que Beckman. ao enfrentar o problema de uma
grande epidemia de ferrugem amarela (Puccinia striiformis)
que ocorreu em torno de 1930 e que exigiu a substituição das
cultivares de trigo no Brasil. Uruguai e A~gentina. realizou
o cruzamento que deu origem a Frontana. com o objetivo
principal de transferir a resistência à ferrugem amarela
da
cultivar Fronteira para;úm novo genótipo com a precocidade da
cultivar italiana Mentana. Da mesma forma. as seleçôes de
plantas e linhagens foram baseadas nas reações de resistência
à ferrugem amarela. que teriam permitido seleções muito mais
drásticas em comparação às baseadas nas reações quantitativas
de resistência à ferrugem da folha. No trabalho destacamos as
bases de nossa teoria a qual pode ser cientificamente
reforçada
pela
informação
de
que
o
gene
LL1A
está
geneticamente
associado
com
o
gene
llll
que
confere
resistência de planta adulta à ferrugem amarela. É importante
salientar
que
Beckman
ao
selecionar
Frontana
com
as
resistências determinadas pelos genes LIJA e llll
conseguiu.
também. junto a estes. a seleção do gene BQ.tl que confere
tolerância ao virus do nanismo amarelo da cevada (VNAC).

1 OR Melhoramento de Sementes Ltda,. Rua
99050-380. Passo Fundo. RS.

João

Battisti
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TESTES DE AVALIAÇÃO PRECOCE PARA
POPULAÇÕES SEGREGANTES DE TRIG01

RENDIMENTO

DE

GRÃos

EM

Normalmente, os testes de rendimento para seleção de
linhagens de trigo, no Brasil, são procedidos, a partir de
F7 ou F8, com seleções ,visuais nas gerações anteriores.
Assim, combinações valiosas, visualmente classificadas como
inferiores nas
gerações
iniciais, podem
ser perdidas.
Entretanto,
testes de rendimento em gerações precoces,
quando a maior parte da variabilidade ainda está presente,
poderiam ser uma alternativa viável para o melhorista. Com
esse objetivo, realizaram-se no CNPT, Passo Fundo, RS,
ensaios com treze populações originais e suas descendências
(sem
seleção
artificial)
e
com
subpopulações
delas
derivadas. A primeira seleção artificial em F2 originou
plantas F3, que, multiplicadas
no México,
formaram as
subpopulações
F4. As
subpopulações
selecionadas
em F6
originaram as linhagens testadas em F8 e em F9. Observaramse diferenças
altamente
significantes
entre
os
tipos
selecionados em F4 (superior e inferior) e entre gerações
(F4 e F8), para rendimento. A interação tipo x geração não
foi significativa,
indicando que os tipos selecionados
apresentaram desempenho consistente nas gerações estudadas.
Obtiveram-se,
para
rendimento,
associações
positivas
e
significantes para todas as correlações (exceto uma) entre
subpopulações e linhagens. Coeficientes de correlação mais
altos, entre gerações diferentes num mesmo ano, do que os
dados da mesma geração, em anos diferentes, demonstram que a
influência ambiental deve ser grandemente considerada. A
ausência de associação, ou a baixa expressividade
dos
coeficientes de correlação entre subpopulações e linhagens
com as populações originais, para rendimento, conduz à
hipótese da ineficiência em aferir essa característica em
populações massais. Entretanto, correlações significantes e
expressivas entre subpopulações F4 e linhagens F8 ou F9
podem
ser consideradas
um resultado
encorajador,
pois
implicam na possibilidade de o melhorista reduzir o número e
o
tamanho
das
populações,
concentrando-se
nas
mais
promissoras.

1 Parte da tese de doutoramento do primeiro autor.
2 EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 UFRGS-Departamento
de Genética,
Campus do Vale, Bloco 3, Prédio E,
Caixa Postal 15.053, 91501-970 Porto Alegre, RS.
4 UFRGS-Faculdade
de Agronomia,
Depto. de Plantas de Lavoura,
Caixa
Postal 776, 90.001-970 Porto Alegre, RS.

FOLHA

XVII RENAPET
DE REPRODUÇÃO
DE RESUMO

TRIGO - CULTIVAR EMBRAPA 24
E.P. Gomes1,
C.N.A. de Sousa1,
J.C.S. Moreira1,
P.L.
Scheeren1, L. de J.A. Del Duca1, M.C. Medeiros1,
J.F.
Sartori1, W.I. Linhares1, A.M. Prestes 1 e A.L. Barcellos1

o Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, desde a sua
instalação em 1974, lançou 19 cultivares de trigo no Rio
Grande do Sul (RS). As condições climáticas do RS determinam
a necessidade
de
cultivares
com
resistência
ou
com
tolerância a grande número de doenças e a estresses
ambientais. Nos últimos anos passou a ser exigida também boa
qualidade
industrial.
Somente
cultivares
com
as
características citadas, com bom tipo agronômico e com alto
potencial de rendimento atendem a demanda atual, no estado.
EMBRAPA 24 é originária
do cruzamento SEL TIFTON 72-,59/PF
79763/3/NOBEOKA BOZU/3*LONDRINA//B 7908, realizado em Passo
Fundo, RS, em 1982, e identificada, antes do lançamento em
1993, como linhagem PF 87128. Foi obtida pelo método de
Hibridação,
~endo as populações
segregantes
conduzidas
combinando-se
os
sistemas
Massal
e
Genealógico.
As
avaliações de rendimento
e de outras características,
efetuadas de 1988 a 1992, seguiram as normas da Comissão
Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. Essa cultivar é de
porte alto e de ciclo curto. Apresenta folha bandeira ereta
e aurículas incolores a pouco coloridas. A espiga é aristada
e de coloraç~o clara. Os grãos são ovalados, avermelhados, e
apresentam alto peso do hectolitro. EMBRAPA 24 é resistente
ao acamamento, à debulha, ao crestamento e à germinação na
espiga. Em relação às doenças, é resistente às ferrugens do
colmo e da folha, em condições de campo e em casa de
vegetação. Em avaliações de campo, mostra resistência à
septoriose das glumas, moderada resistência à giberela,
suscetibilidade ao oídio e suscetibilidade ao vírus do
mosaico do trigo (VMT). O rendimento de grãos, na média
estadual de 53 ensaios,
conduzidos de 1990 a 1992, foi 4 %
superior ao da média da melhor testemunha de cada ensaio.
Quanto à qualidade industrial está classificada no grupo
comercial intermediário. EMBRAPA 24 é recomendada para as
regiões
tritícolas
I
a VIII
e
destaca-se
por
sua
resistência, ou tolerãncia, à maioría das doenças fúngicas e
pela resistência ao acamamento, apesar do porte alto. Por
ser suscetível ao vMT, não deve ser cultivada em áreas,
onde, em anos anteriores, ocorreu essa virose.

1 EMBRAPA-Centro

99001-970

Nacional de Pesquisa
Passo Fundo, RS

de Trigo

(CNPT), Caixa Postal 569,
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TRIGO DURO: COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

C.E. de o. Camargo1,3, J.C. Fe1ício1, R.R. dos Santos2
A. W. P. Ferreira Fi1ho1

e

Compararam-se vinte e cinco linhagens de trigo
duro
(Triticum durum L.), um cultivar de triticale e quatro cultivares de trigo (T. aestivum L.) em seis experimentos em condição de irrigação por aspersão, analisando-se a produção de
grãos, características agronômicas e resistência às doenças.
Em condições de laboratório efetuaram-se estudos da tolerância ao alumínio, em soluções nutritivas. As linhagens de
trigo duro 14 (61150/Leeds//Gallo "S"/3/Garza "S"/4/Mexicali
"S"/5/S-15-Crane OS", 21 (Bayeros "S"/Cocorit-71/5/Crane "SUl
Ganso "Sul/Marte "S"/3/Tildillo "S"/4/Memo "S"), 25(Gallareta
"S") e 8 (Gediz "S"/Yavaros "S"), resistentes às ferrugens-do
colmo (com exceção da 21) e da-folha, moderamente resistentes
ao oídio, suscetíveis à mancha foliar, de porte baixo à médio
destacaram-s'e quanto à produção de grãos, em solos com baixa
acidez, não diferindo do cultivar de trigo comum IAC-60, o
mais cultivado atualmente no Estado de são Paulo, e do cultivar de triticale Alamos. A linhagem de trigo duro 19(Mindum/
Kingfisher "S"//Sandpiper) apresentou ao mesmo tempo imunidade aos agentes causais das ferrugens-do-colmo e da-folha e
moderadamente resistente ao agente causal de oídio.
Os cultivares Alamos, de triticale e IAC-29, de trigo exibiram imunidade ao agente causal de oídio. Todos os genótipos avaliados foram suscetíveis aos patógenos causadorBs das manchas
foliares com exceção da linhagem 6 (Dackiye/Gerardo Vezio
394) que se mostrou moderadamente resistente. Todos os genótipos de trigo duro estudados foram sensíveis à concentração
de 1 mg/litro de A13+ nas soluções nutritivas.
'Seri-82'
apresentou-se sensível a 6 mg/litro dr A13+.
O triticale
'Alamos' e os cultivares de trigo IAC-24, IAC-60 e IAC-29
mostraram tolerância até a presença de 6 mg/litro de A13+ nas
soluções.

1 Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Instituto Agronômico
(IAC), Caixa Postal 28, 13001-970, Campinas (SP)
2 Estação Experimental de Monte Alegre do Sul, IAC.
3 Com bolsa de pesquisa do CNPq.
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TRIGO DURO: TOLERÂNCIA À TOXICIDADE DE ALUMíNIO, MANGAN~S
FERRO EM SOLUÇÕES NUTRITIVAS.

C.E. de o. Camargo1,2 J.C. Fe1ício1, J.G. de Freitas1,2
A.W.P. Ferreira Fi1hoi

E

e

Avaliaram-se vinte e três linhagens de trigo duro (Triticum durum L.) em comparação com os cultivares de
trigo
~eStIVUm
L.): IAC-24, BH-1146, Siete Cerras e IAC-60 em
três experimentos, empregando-se soluções nutritivas.
No
primeiro, utilizaram-se os níveis de O; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e
1,0 mg/litro de Al3+; no segundo, 0,11; 300; 600 e 1.200 mg/
litro de Mn2+ e no terceiro, 0,56; 5; 10 e 20 mg/litro
de
Fe2+. Os cultivares de trigo Siete Cerros (sensível a toxicidade de A13+), BH-1146, IAC-60 e IAC-24 exibiram
crescimento das raízes na presença de 1 mg/1itro de Al3+, e todas
as linhagens de trigo duro avaliadas foram totalmente sensíveis a 0,4 mg/1itro de A12+, mostrando uma para1ização irreversível do crescimento das raízes. O aumento das
concentrações de Mn2+ (0,11 a 1.200 mg/litro) e de Fe2+ (0,56 a 20
mg/litro) nas soluções, causou uma redução significativa no
comprimento das raízes dos genótipos em estudo. As linhagens
de trigo duro 1 (Avetoro "s" x Anhinga "s" - Purcell "S"/D.
27.2), 2 (Cando - Yavaros "S"), 6 (Chen "5") e 8 (Carcomum
"S") apresentaram-se como muito tolerantes ã toxicidade
de
Mn2+ em relação ao 'Siete Cerros' (controle para tolerância).
'Siete Cerros' e as linhagens de trigo duro 1, 6, 12 (CI
14955 x Yavaros "s" - Gediz "S"/Tropic Bird), 16 e 21 (Swan
"S") e 2D (Boyeros "S"/Cocorit 71/5/Crane/Ganso//Marte "S"/
3/Tildillo "S"/4/Memo "S") exibiram tolerância ã presença de
elevadas quantidades de Fe2+ nas soluções nutritivas.

1 Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Instituto Agronômico
(IAC), Caixa POcital 28, 13001-970, Campinas, SP.
2 Com bolsa de pesquisa do CNPq.
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UM ECOIDEOTIPO ALTERNATIVO DE TRIGO PARA O SUL DO BRASIL

Na reglao tritícola sul-brasileira (RS, SC e centro-sul
do PR), existem sérios problemas de degradação dos solos.
Durante o período entre a colheita da cultura de verão e a
semeadura da cultura de inverno, ocorre a decomposição dos
restos culturais, reduzindo a cobertura do solo e aumentando
os riscos de erosão hídrica e de lixiviação de nutrientes.
Entretanto, a semeadura antecipada (SA), com utilização das
cultivares tradicionais (precoces), aumentaria a chance de
prejuízos por geada. Esse risco poderia ser minimizado com o
emprego de trigos que possuam o subperíodo emergênciaespigamento (SEE) mais longo. Por outro lado, a terminação
de bovinos é uma alternativa econômica para áreas ociosas no
inverno, no norte e noroeste do RS. Assim, a SA de um
ideotipo alternativo de trigo surge como opção potencial
para reduzir os riscos de degradação do solo e para
viabilizar a terminação de bovinos, quando utilizada para
duplo propósito (DP): pastoreio e produção de grãos. Na
EMBRAPA-CNPT, está se procurando obter cultivares adaptadas
à SA (abril e primeira ·quinzena de maio, nas condições de
Passo
Fundo) , com ciclo
tardio-precoce,
SEE longo
e
subperíodo espigamento-maturação
curto, visando tanto a
produção de grãos como o uso em DP. Paralelamente ao cicIe
idealizado
para
semeadura
antecipada,
visam-se:
1)
diminuição
da
erosão
e da perda
de
nutrientes
por
lixiviaçãoi 2) menor poluição ambiental pelo arraste de
solo, de nutrientes e de defensivos no processo erosivo; 3)
cobertura
verde
por
maior
tempo, pr9piciando
menores
oscilações na população microbiana do solo; 4) escape à
geada no florescimento, pelo SEE mais longo; 5) maior
absorção de nitrogênio, pelo alongamento da fase vegetativai
6)
aumento
no
potencial
de
rendimento,
pelo
maior
desenvol vimento radicular e da biomassa aérea das plantas;
7) maior estabilidade de produção, pela diversificação de
cultivares e de épocas de semeadura; 8) adaptação ao DP,
fornecendo alimentação ao gado no período de carência
nutricional e integrando as atividades de lavoura e de
pecuária; 9) adequação da tecnologia proposta ao sistema
produti vo, sem interferir com a sêmeadura das culturas de
verão, cultivadas em seqüência, e diversificação da fonte de
renda;
10)
resistência
às
principais
enfermidades
e
qualidade
industrial
superior.
Como
resultado
desses
trabalhos,
orientaram-se
cruzamentos
e
conduziram-se
populações híbridas
e progênies de plantas, em 1993, que
permi tiram a seleção de 1.762 segregantes individuais nas
gerações F2 a F8.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,
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VARIAÇ~O
SOMACLONAL
SENSIBILIDADE
AO

A.L.C.
de M.

NA TOLERÂNCIA
ÁCIDO
GIBERéLICO

A TOXICIDADE
EM TRIGO

DO ALUMfNIO
HEXAPLÓIDE

Dornelle6,
F.I,F,
De Carvalho,
L.C. Federizzi,
Sereno-Tavare6,
C,L, Handel
e A. Mittelmann
*

E

M,J,C.

D melhoramento
genético
é o
re6Pon6ável
por
grande
parte
d06 avanços
na produtividade
de e6pécies
como
o trigo;
nos últimos
an06 06 programas
de melhoramento
têm anexado
à6
técnicas
tradicionais
de
campo
alguns
métodos
alternativ06
incluindo
várias
metodologi<l6
de laboratório
ou realizada6
a
nível
de
casa
de
vegetação,
vi6ado
increment
••r
a
variabi I idade
ou
fazer
seleção
de
forma
mai6
rápida
e
eficiente
em
grandes
populações.
E6te
trabalho
teve
por
objetivo
testar
a existência
de
variação
60maclonal
(criada
a partir
de um ciclo
de cultura
de tecido)
em
populações
F2
de trigo,
com o uso
de teste
simultâneo
para
os
caracteres
estatura
através
da
sensibi I idade ao ácido
giberél
ico (AG3)
e
tolerância
a
níveis
tóxicos
de
alumínio
(AI +++),
com
solução
nutritiva,
Cinco
genótipos
de
trigo
(Triticum
~~2.!l.:'.~~L,) com diferentes
nívei+~+de
sensibilidade
aÕ-AG;-ede tolerância
à
toxicidade
do AI
, e seU6 híbridos
F1 s,
foram
submetidos
à
cultura
de
embriões
imaturos.
Paralelamente
ao processo
de cultura
de tecidos,
regeneração
e desenvolvimento
de plantas,os
genótipos
e
6uas progênies
foram
semeados
para obtenção
de
populações
F2'6
com
e sem
passagem
por cultura
de tecidos
que foram
submetidas
a teste
simultâneo
através
de
soluções
nutritivas
suces6ivas
em
concentrações
seletivas
de Alf++ (10 ppm) e AG3(1DO
ppm).
A6
comparações
entre
populações
submetidas
ou não a cultura
de
tecidos
demonstrou
a
existência
de
uma
variação,
possivelmente
somaclonal,
visto
que alguma6
populações
F2's
que
passaram
pelo
processo
in
vitro",
tiveram
um
comportamento
diferenciado
para
06
dois
caracteres
avaliados.
A
metodologia
empregada
evidenciou
a
possibi I idade de detectar
diferenças
genéticas
em trigo
e
6ua possível
uti I ização
no melhoramento
fitogenético.

*

Departam~nto
Agronomia,
UFRGS,
Alegre,
RS.

de

Plantas
Caixa
P06tal

de

Lavoura,
776, CEP

Faculdade
90001-970,

de
Porto

PLANTAS DANINHAS
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA
~OS HERBICIDAS MCPA E DA MISTURA MCPA
+ 2,4-D NO CONTROLE
DE PLANTAS DANINHAS OCORRENTES
NA CULTURA
DO TRIGO

No Estado de são Paulo as cruciferas
constituem
a fami
lia de plantas daninhas mais importantes
na cultura do trigo,
chegando
a inviabilizar
o cultivo caso não controladas,
e .§.
tualmente,
o uso de herbicidas
tem sido a prática
mais efi
ciente e econômica de adoção. O presente trabalho tem como ob
jetivos verificar a praticabilidade
e a eficiência
agronômic~
dos herbicidas
MCPA (MCPA 625 BR) e da mistura MCPA + 2,4-D
(AGRINAL 555 BR) no controle
de plantas
daninhas ocorrentes
na cultura do Trigo e verificar suas seletividades
à cultura.
O ensaio
foi instalado
em Piracicaba-SP
em abril de 1993 uti
lizando-se
do cultivar
IAC-24 e o delineamento
estatistico
foi o de' blocos ao acaso, com 08 (oito) tratamentos
e 04 (qu.§.
tro) repetições,
tendo cada parcela 21,00 m2•
Os produtos
fQ
ram aplicados
30 (trinta) dias após a emergência
das plantas
nas seguintes
doses:
MCPA (MCPA 625 BR)
625,00, 937,50 e
1.250,00 g i.a./ha (1,00, 1,50 e 2,00 1 P.C./ha); MCPA + 2,4-D (AGRINAL 555 BR)
278,00
+
277,00", 417,00
+
415,50
e
556,00 + 554,00 g i.a./ha (1,00, 1,50 e 2,00 1 P.C./ha), se!},
do utilizado
como padrão o herbicida 2,4-D (DMA 806 BR) na dQ
se de 670,00 g i.a./ha (1,00 1 P.C./ha). As avaliações
foram
realizadas
15 e 30 DAA, utilizando-se
de escala visual de co!},
trole em porcentagem
e nas condições
do referido
ensaio,
os
resul tados obtidos
permitem
concluir que ambos
os produtos,
nas 03 (três) doses testadas, nas 02 (duas) épocas avaliadas,
são eficientes
no controle
da Nabiça (Raphanus raphanistrum)
e da Mostarda
(Sinapis arvensis) e não apresentam
fitointoxi
cação à cultura.

1

ESALQ/USP
- Departamento
13.418-900 - Piracicaba

,

de Agrlcultura
- SP
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COMPORTAMENTO DO HERBICIDA lLOXAN CE (Dic1ofop-methyl) NO
CONTROLE DE AZEVÉM (Lolium multiflorum Lam.) E DE AVEIA
(Avena sativa L.), NA CULTURA DE TRIGO (Triticum aestivum
L-.-)-

Com o objetivo
de verificar
o comportamento
do
herbicida
ILOXAN
CE
(Diclofop-methyl)
(formulação
concentrado emulsionável, contendo 284 g de ingrediente
ativo por litro), aplicado em pós-emergência
(Pós), nas
doses de 1,0, de 1,5 e de 2,0 Ilha p.c., e em pré-emergência
(Pré), nas doses de 1,5, de 2,0, de 2,5 e de 3,0 Ilha p.c.,
no controle de azevém (Lolium multiflorum Lam.) e de aveia
(Avena sativa L.), na cultura de trigo (Triticum aestivum
L-.-)
-,
-foram conduzidos três experimentos em campo, na área
pertencente
à EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
(CNPT), no período 1982, 1983 e 1984.
O solo pertence à
unidade de mapeamento Passo Fundo, com teor de argila de
39,6 % e com 3,8 % de matéria orgânica. Para fitotoxicidade,
verificou-se que ILOXAN CE, nas doses de 1,5, de 2,0, de 2,5
e de 3,0 Ilha p.c., aplicadas em Pré, e nas doses de 1,0, de
1,5 e de 2,0 Ilha p.c., ,aplicadas em Pós, no período de
afilhamento de trigo, apresentou sintoma leve (2,0), com
pequeno amarelecimento foliar.
Para azevém, ILOXAN CE, na
dose
de
2, O
Ilha
p. c.,
aplicada
em
pós-emergência,
apresentou níveis de controle de 100 %, de 96 % e de 98 %,
enquanto que, na dose de 1,5 Ilha p.c., o controle foi de
100 %, de 87 % e de 98 %, nos ensaios conduzidos em 1982, em
1983 e em 1984, respectivamente. ILOXAN CE, aplicado em Pré,
nas doses de 2, O, de 2,5 e de 3,O Ilha p.c., apresentou
níveis de controle superiores a 80 %, nos ensaios de 1982 e
1983, de 1983 e 1984 e de 1984, respectivamente. Nessas
mesmas condições, para a dose de 1,5 Ilha p.c., o nível de
controle foi médio (60 a 79 %),
em 1982 e em 1983.
Para
aveia, as aplicações de ILOXAN CE, na dose de 2,0 Ilha p.c.,
em Pós, alcançaram níveis de controle
de 87 %, de 96 % e
de 87 %, nos ensaios conduzidos em 1982, em 1983 e em 1984,
respectivamente. ILOXAN CE, na dose de 1,5 Ilha p.c., em
Pós, apresentou controle de 94 % e de 87 % nos ensaios de
1983 e de 1984, enquanto que, no resultado obtido em 1982, o
nível de controle foi médio (60 a 79 %). Para as aplicações
de ILOXAN CE em Pré, verificou-se que apenas a dose de 3,0
Ilha p.c., testada em 1984, obteve controle (> 80 %),
enquanto que as doses de 2,0 e de 2,5 Ilha p.c. alcançaram
controle médio (60 a 79 %), nos testes realizados em 1982 e
1984 e em 1983 e 1984, respectivamente.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPT), Caixa

Postal

569,

QUALIDADE

FOLHA

XVII RENAPET
DE REPRODUÇÃO
DE RESUMO

ALTERAÇÕES
DE
CARACTERÍSTICAS
FUNÇÃO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO

DA QUALIDADE
- RESULTADOS

DE
TRIGO
EM
PRELIMINARES1

Os segmentos
armazenador
e industrial
moageiro
freqüentemente questionam
sobre a necessidade,
as implicações
e as
vantagens
do período
de descanso
pós-colheita
de trigo. No
período
pós-colheita,
ocorre
uma série de reações
físicoquímicas
que completam
a maturação
do grão e podem provocar
modificações
na
qualidade
de
trigo.
No
Brasil,
foram
realizados
poucos
estudos
nessa
área.
Desta
forma,
o
objetivo
deste
trabalho
foi
verificar
a
ocorrência
de
alterações
nas características
qualitativas
de trigo durante
o
armazenamento.
Para
tanto,
utilizaram-se
amostras
provenientes
de dois
silos
verticais,
de
concreto,
com
capacidade
estática de 1.200 toneladas
cada, localizados
nas
cidades de Não-Me-Toque
e de Vista Alegre,
no Rio Grande do
Sul. Coletaram-se,
na superfície
da massa
de grãos,
cinco
subamostras,
que
foram
misturadas
e
homogeneizadas
e
constituíram-se
em
uma
amostra
composta.
A
coleta
de
amostras
foi realizada
em ~ntervalos
quinzenais,
totalizando
14 amostras
compostas
em Não-Me-Toque
e 10 em Vista Alegre.
Em laboratório,
analisaram-se
o peso do hectolitro,
o peso
de mil grãos, a extração experimental,
o número de queda e a
alveografia
de cada amostra. Através de análise de regressão
linear, verificou-se
que, no silo de Não-Me-Toque,
o tempo
de armazenamento
afetou negativamente
o peso do hectolitro
e
a relação P/L (alveografia),
ao nível de significãncia
de 5
% de probabilidade,
bem
como
a microssedimentação
com
sulfato dodecil de sódio, ao nível de significãncia
de 1 %
de probabilidade.
No silo
de Vista
Alegre,
o tempo
de
armazenamento
afetou negativamente
o peso do hectolitro,
ao
nível
de
significãncia
de
5
%
de
probabilidade,
e
positivamente
a força
geral
de glúten
(alveografia),
ao
nível de significãncia
de 1 % de probabilidade.
Nas demais
características,
não se verificaram
alterações
na qualidade
de trigo em função do tempo de armazenamento.
Os resultados
obtidos
não estão em conformidade
com os dados
de outros
autores.
Desta
forma,
o presente
trabalho
deve ser visto
como preliminar
e sujeito a confirmação.

1 Trabalho apresentado
no Simpósio de Proteção de Grãos Armazenados,
Passo Fundo, RS (29/11 a 1/12/93).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPTI, Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
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APTIDÃO PANIFICATIVA DE SETE CULTIVARES DE TRIGO AVALIADAS
PELO PROCESSO DE MASSA DIRETA

A
fabricação do pão
francês, um dos principais
alimentos da dieta do brasileiro, requer farinha de trigo
com
determinadas
características
de
qualidade
que
possibilitem o fácil processamento nas panificadoras, assim
como
a
obtenção
de
pão
com
padrões
aceitos
pelos
consumidores. Desta forma, a aptidão panificati va de uma
farinha é
o resultado da interação do comportamento
tecnolágico observado durante o processamento industrial do
pão e a avaliação sensorial do produto final. No presente
trabalho, avaliaram-se as cultivares TRIGO BR l8-Terena,
TRIGO BR 23, TRIGO BR 34, TRIGO BR 35, TRIGO BR 37 e EMBRAPA
16 quanto à aptidão panificativa para pão francês de 50 g.
Determinaram-se o tempo total de amassamento e os tempos de
1 a e de 2a fermentações da massa. A análise sensorial foi
realizada por uma equipe de oito degustadores, empregando-se
o Teste Classificatário do Perfil de Características e
pontuando-se
os
atributos
sensoriais
aroma,
aparência
(volume, quebra, simetria, cor da crosta e crosta), textura
interna, cor do miolo e sabor. A cultivar EMBRAPA 16
apresentou a melhor aptidão panificativa, seguida, em ordem
de classificação, por TRIGO BR 18-Terena, por TRIGO BR 37,
por TRIGO BR 43, por TRIGO BR 35, por TRIGO BR 23 e' por
TRIGO BR 34.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigv

(CNPT), Caixa

Postal

5&9,
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COMPOSIÇÃO DAS SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE ALTO
ASSOCIADAS
À
QUALIDADE
DE
PANIFICAÇÃO
MOLECULAR
CULTIVARES DE TRIGO BRASILEIRASl

PESO
DAS

trigo está diretamente
cada cultivar. O glúten é
de
roteínas: as glutenillas,--ae
estrutura
olimérica
e
as
gliadinas,
de
estrutura
monomérica. As gluteninas~
comp~tas
or subunidades
e
alto peso molecular {loci Glu-1A, Glu-1B e Glu-1D} e por
subunidades de baixo peso molecular
(loci Glu-2A, Glu-2~--e
Glu-2D) . "As
subunidades
de
aito
peso
molecular
das
gluteninas podem ser utilizadas como marcadores mo ecu ares
na-identificação
da qualidade de paniricação
-e--trlgo,
através da eletroforese. Até o momento, fõrãit\identificadas
22 bandas relacionaéias-com a qualidade de panificação. A
cada uma
essas bandas foi atribuído um escore, que pode
che~ar a um total e O nas cultivares de melhõr qaalidade.
Algumas variedades apresentam a trans ocaça
go cen elO
(lBL/1RS), que confere resistência às ferrugens, apesar de
causar decréscimo na qualidade de panificação, necessitando
de ajuste no escore, subtraindo-se 3 pontos das cultivares
com escore de 8 alO, 2 pontos das cultivares com escore de
5 a 7 pontos e 1 ponto das cultivares com escore de 3 a 4
pontos. Com base na metodologia proposta por Payne et ai.
{1981}, foram avaliadas
102 cultivares
de
trigo,
no
Laboratório de Biotecnologia da EMBRAPA-Centro Nacional de
Pesquisa de Trigo (CNPT), tendo sido obtidos os seguintes
resultados: o genoma A apresentou a banda nula (escore 1) em
54,3 % das cultivares analisadas; o genoma D apresentou as
bandas 2+12 (escore 2) em 52 % das cultivares, restando 48 %
para as bandas 5+1O (escore 4); e o genoma B
apresentou
76,9 % das cultivares com bandas 7+8, 13+16, 17+18 ou 14+15
(escore
3).
Das
102
cultivares
analisadas,
34,3
%
apresentaram
de
8
a
10
pontos
(boa
qualidade
de
panificação), sendo que, dessas cultivares, 10,8 % não foram
analisadas
para
verificar
a presença
da
translocação
trigo/centeio (lBL/1RS). Dos três genomas de trigo, o genoma
_B apresentou maior
contribuição
para
a qualidade
de
Eanificação das cultivares brasileiras recomendadas ~ara
1992.

1 Trabalho
apresentado
no
I
Encontro
Brasileiro
de
Biotecnologia
Vegetal,
Brasília,
DF.
2 EMBRAPA--CenLro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal
569,
99001-970 ~ISSO Fundo, RS.
3 Bolsis1.a D~'I, CNPq!RHAE.
_

J
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CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERÍSTICAS
INDUSTRIAL DE TRIGO

QUE

DEFINEM

A

QUALIDADE

Na
avaliação
da
qualidade
industrial
de
trigo,
utilizam-se vários te~te~ fí~~coSL químLcos e_reo~ógicos_ No
entanto, muitas vezes a correlação entre os diversos testes
é
questionada,
principalmente
entre
o
teste
de
microssedimentação com sulfato dodecil de sódio (MS-SDS) e a
força geral de glúten (W) do teste de alveografia. Desta
forma, o presente trabalho teve por objetivo correlacionar
as seguintes características de qualidade industrial de
trigo: peso do hectolitro, peso de mil grãos, extração
experimental de farinha, força geral do glúten (W) e relação
entre a tenacidade (P) e a extensibilidade (L) - ambasda
alveografia
, o teste de microssedimentação com sulfato
dodecil de. sódio e o número. de queda. Foram analisadas, em
laboratório, 262 amostras de genótipos de trigo provenientes
do bloco de cruzamentos de 1993, semeado na EMBRAPA-CNPT, em
Passo Fundo, RS. Verificou-se que as seguintes variáveis
apresentaram cdeficiente de correlação (r) significativo, a
1 % de probabilidade: W e MS-SDS (r = 0,729), W e extração
experimental de farinha (r
0,165), MS-SDS e extração
experimental de farinha (r = 0,165), número de queda e peso
de mil grãos (r = -0,429), e peso de mil grãos e peso do
hectolitro
(r
0,266).
Nas
seguintes
variáveis
o
coeficiente de correlação (r) foi significativo, a 5 % de
probabilidade: número de queda e peso do hectolitro (r =
0,127) , extração
experimental
de
farinha
e
peso
do
hectolitro
(r
0,148), peso de mil grãos e extração
experimental de farinha (r ~ 0,158), W e P/L (r
0,153), e
P/L e peso do hectolitro (r = 0,126). Embora os dados sejam
limitados a apenas um ano de estudo, o alto valor de r
obtido entre W e MS-SDS é um bom indicativo da associação
entre essas duas variáveis, representando subsídio efetivo
para validação dos testes de sedimentação em melhoramento.
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CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE QUALIDADE
TECNOLÓGICA
DE
TRIGOS PLANTADOS NAS REGIÕES NORTE, OESTE E SUL DO PARANÁ NOS
'ANOS DE 91, 92 E 93.

O presente trabalho visa verificar a influência do local e
ano
de
plantio
nas
correlações
existentes
entre
os
parâmetros de qualidade tecno16gica das cultivares de
trigo
semeadas
nas regiões triticolas norte (zona A), oeste (zona
C) e sul (zona F) do Paraná nos anos de 91, 92 e 93. Para se
avaliar a qualidade tecno16gica do trigo
utilizou se 424
amostras, sendo 132 provenientes da zona A, 251 da zona C e
41 da zona F,
referentes as três safras agricolas. Os
parâmetros de qualidade utilizados nas correlações foram o
Peso Hectolitrico
(PH), Extração de Moagem (EM), Proteina
bruta (PT), Sedimentação
(SD), Falling Number (FN), e os
parâmetros P/L e W da Alveografia
e de Absorção
(AB),
Estabilidade (ET), Tempo de Desenvolvimento da Massa (TO) e
Valor Valorimétrico (VV) da Farinografia. Considerando todas
as zonas e anos, observa-se que as correlações entre PH e
qualquer
outro
parâmetro
foram
muito
baixas
ou
não
significativas ao nivel de 5% e que a PT apresentou uma
correlação significativa de apenas 0,303
com
W.
SD, por
sua vez,
apresentou correlação significativa com W (0,474),
ET (0,355), TO (0,483) e VV (0,547) .Correlação significativa
de 0,474 foi observada entre W e ET. Entretanto, as melhores
correlações significativas foram obtidas com WxTD (0,744)
9
Wx~! (0,817).
Com pequenas variações este mesmo padrão
também foi observado entre as três zonas de produção
e os
três anos dentro de cada zona, mostrando que_o local e o ano
de plantio não interferem sobremaneira as correlações. Estas
baixas ou não significativas correlações entre as maioria dos
parâmetros e a ausência de um padrão de qualidade para o
trigo brasileiro justificam a necessidade
da utilização de
mais de um parâmetro para se determinar o perfil tecnológico
de uma amostra de trigo.

IEng. Quún. PhD, Pesquisador m, Área de Tecnologia de Cereais - EMBRAPNCTAA,
Av. Das Américas.
29501 - Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ - 23020-470
2Eng. Agr. PhD, Pesquisador m, Área de Melhoramento - EMBRAPA/CNPSo. c.P. 1061, Londrina, PR86001-970
3Eng. Agr., MSc, Pesquisador 11,Área de Melhoramento e Genética - EMBRAPA/IAPAR,
c.P. 1331,
Londrina, PR - 8600 1-970.
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DETERMINAÇÃO DAS CARACTERíSTICAS TECNOLÓGICAS DE NOVOS CULTIVARES

DE

TRIGO

O avanço do cultivo do trigo no Brasil deve-se entre outros
fatores ao empenho da pesquisa, sendo o estado de são Paulo um exemplo
disto. Através de órgãos governamentais como o Instituto Agronômico de
Campinas-IAC e o Instituto de Tecnologia de Alimentos-ITAL,
trabalhos
sistemáticos de melhoramento genético e tecnológico de novos cultivares
de trigo vem sendo realizados em várias regiões do prdprio estado.
Nessa oportunidade, o objetivo do presente
trabalho
foi
classificar quanto ao potencial de panificação, a composiçao química,
propriedades eletroforéticas e reológicas de 19amostras de novos cultiva
res de trigo provenientes do ensaio localizado em Pedrinhas Paulista. A caracterização inicial dos graos de trigo foi feita através do teor de umidade, grau de dureza e teste de sedimentação, segundo
métodos da American Association of Cereal Chemists (AACC 1983).
Após o condicionamento dos grãos de trigo, foi
efetuado a
moagem experimental dos mesmos, obtendo-se assim as frações de farelo
grosso, farelinho e farinha com seus respectivos rendimentos.
A avaliação reológica das farinhas foram
realizadas
ves do farinógrafo, alveógrafo, "Falling number", teor de glúten
1983) e de eletroforese (MARCHILO et alli, 1989).

atra(AACC

O estudo conjunto das anális~s de maneira geral, demonstrou
que os cultivares exibiram boas qualidades panificáveis ressaltando que
10,57.foram classificados como médios-fracos e se direcionam para a produ
ção de biscoitos; 21,27. como médios aptos para a produção
de pizzas~
"Crackers" e outros; 42,17. foram classificados como médios-fortes e fortes, adequados para a produção de pães em geral e finalmente, 26,37. foram classificados como melhoradores destinados à misturas com cultivares mais fracos ou também aptos para confecção de massas alimentícias.

Instituto de Tecnologia de Alimentos-ITAL,
nas/SP, Cep 13001-000.
2

Caixa Postal, 139,

Instituto Agronômico de Campinas-IAC, Caixa Postal, 28,
Cep 13001-000
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EFEITO DE DOSES DE ADUBAÇÃO DE BASE SOBRE CARACTERÍSTICAS DE
QUALIDADE INDUSTRIAL DE CULTIVARES DE TRIGO

As condições climáticas, os tratamentos fitossanitários, as adubações de base e de cobertura, assim corno as
demais práticas culturais, associados ao genótipo, têm sido
apontados corno as causas que afetam a qualidade industrial
de trigo. Objetivando verificar a influência de três doses
de adubação de base sobre características de qualidade
industrial, foi delineado um experimento em blocos ao acaso,
com esquema fatoriaI e cinco repetições, utilizando-se as
cultivares TRIGO BR 23 e OCEPAR 18, tendo corno tratamentos
as doses O de adubo, 150 kg/ha da fórmula NPK 8-28-16 e
20 kg de N, no perfilhamento, e 300 kg/ha da fórmula NPK
8-28-16 e 60 kg de N, também no perfilhamento. O experimento
foi conduzido
na EMBRAPA-CNPSo,
em Londrina,
PR. No
Laboratório de Qualidade Industrial de Trigo da EMBRAPACNPT, em Passo Fundo, RS, foram realizados os testes de peso
do hectolitro, de peso de mil grãos, de moagem experimental,
de aIveografia, de sedimentação e de número de queda. No
peso
do
hectolitro,
TRIGO
BR
23
apresentou
valores
superiores a OCEPAR 18 e os tratamentos não afetaram essa
característica. No peso de mil grãos, não se evidenciou
diferença entre as cultivares e sua interação com as doses.
Na moagem experimental, OCEPAR 18 destacou-se de TRIGO BR
23, sendo que a dose de adubo não influenciou a extração. Na
força geral de glúten (alveografia), observou-se que OCEPAR
18 apresentou valor superior a TRIGO BR 23. Verificou-se
que, com o aumento da dose de adubo, acresceu o valor de
força geral de glúten. Na P/L
(alveografia), não se
observaram diferenças entre as cu1tivares e sua interação
com as doses. Na sedimentação (MS-SDS), OCEPAR 18 apresentou
valor superior a TRIGO BR 23 e, com o acréscimo da dose de
adubo, verificou-se acréscimo nos valores de MS-SDS. No
número de queda
(NQ), TRIGO BR 23 apresentou valores
superiores a OCEPAR 18, observando-se acréscimo do NQ, com o
aumento da dose de adubo.
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EFEITO DE NITROGÊNIO SOBRE CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE
INDUSTRIAL DE TRIGOS RECOMENDADOS PARA PLANTIO NO RIO GRANDE
DO SUL
E .M. Guarientil,
Ciprandi2
A utilização de nitrogênio é uma prática recomendada
para a cultura de trigo. Seus efeitos do ponto de vista
agronômico são bem conhecidos, no entanto, pouco se conhece
de seu efeito sobre características de qualidade industrial.
Para tanto, utilizaram-se os grãos produzidos em experimento
conduzido em delineamento de blocos ao acaso, no esquema de
parcelas divididas, com quatro repetiçôes, em que as
cultivares TRIGO BR 23, TRIGO BR 32, TRIGO BR 43, EMBRAPA 15
e EMBRAPA 16 constituíram as parcelas, e os níveis de
nitrogênio
(O, 40, 80, 120 e 160 kg/ha) formaram as
subparcelas.O experimento foi conduzido na EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), em 1992, e, após a
colheita, determinaram-se: peso do hectolitro, peso de mil
grãos, extração experimental de farinha, força de glóten
(alveografia) e sedimentação. No peso do hectolitro (PH),
observaram-se diferenças significativas entre as cultivares,
destacando-se TRIGO BR 43, seguida de TRIGO BR 23, de
EMBRAPÀ 15, de EMBRAPA 16 e de TRIGO BR 32. Na média das
cultivares, valores mais elevados de PH foram obtidos com os
níveis de 40 kg/ha e de O kg/ha de N do que com a aplicação
das demais doses de N. No peso de mil grãos, verificaram-se
diferenças entre as cultivares e, em ordem decrescente de
valores, citam-se: TRIGO BR 23, TRIGO BR 43, TRIGO BR 32,
EMBRAPA
15 e
EMBRAPA
16. Na
extração
experimental,
observaram-se diferenças entre as cultivares, destacando-se
TRIGO BR 32, seguida de EMBRAPA 15, de EMBRAPA 16, de TRIGO
BR 43 e de TRIGO BR 23. Relativamente às doses de N,
observou-se acréscimo da extração até a dose de 120 kg/ha.
Na força geral de glóten, evidenciaram-se diferenças entre
as cultivares, salientando-se EMBRAPA 16, seguida de TRIGO
BR 32, de EMBRAPA 15, de TRIGO BR 23 e de TRIGO BR 43. Na
sedimentação, observaram-se diferenças entre cultivares,
sendo que a ordem decrescente de valores observada foi
EMBRAPA 16, EMBRAPA 15, TRIGO BR 23, TRIGO BR 32 e TRIGO BR
43. Com o aumento da dose de N, observou-se
aumento no
valor de sedimentação.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa
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EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO
E DO RETARDAMENTO
DA COLHEITA
CARACTERÍSTICAS
DE QUALIDADE
INDUSTRIAL
DE TRIGO

SOBRE

A colheita
de trigo freqüentemente
é dificultada
por
razões
diversas,
como a desuniformidade
na maturação,
a
fal ta de colhedoras
e condições
meteorológicas
adversas,
não sendo realizada
no momento mais propício
à obtenção
de um produto de boa qualidade.
O presente
estudo teve por
finalidade
verificar
as conseqüências
da antecipação
e do
retardamento
da colheita
sobre algumas
características
de
qualidade
industrial
de trigo,
ou seja,
o peso
de mil
grãos,
o peso do hectolitro,
a extração
experimental,
a
alveografia,
a sedimentação
(MS-SDS) e o número de queda.
A cultivar
Trigo BR 23 foi semeada em 10/07/92 e conduzida
conforme
as
recomendações
técnicas
preconizadas
pela
Comissão
Sul-Brasileira
de
Pesquisa
de
Trigo.
Os
tratamentos
constaram
de
três
datas
de
colheita
(antecipada
para 20/11, normal em 28/11, e retardada
para
9/12/92),
em delineamento
de blocos
ao acaso,
com quatro
repetições.
As umidades dos grãos foram de 27 %, de 14 % e
de 15 %,
respectivamente,
sendo uniformizadas
para 13 %
mediante
secagem
ao sol, logo após a colheita.
Não foram
observadas
diferenças
significativas
entre os tratamentos
nas características
de força geral de glúten
(W, na alveografia)
e de peso de mil grãos. Foi observada
diferença
significativa
(ao nível de 5 % de probabilidade)
no valor
de P/L (alveografia),
evidenciando
o aumento da tenacidade
na colheita
antecipada.
No teste de sedimentação
(MS-SDS),
os três tratamentos
diferiram
significativamente
entre si,
ao nível
de 5 % de probabilidade,
sendo que os valores
decrescentes
foram obtidos nas colheitas
retardada,
normal
e antecipada.
Com
relação
à extração
de
farinha,
as
colheitas
retardada
e
antecipada
diferiram
significativamente,
ao nível de 5 % de probabilidade,
da
colheita
em época normal, esta última resultando
em menor
extração.
No
teste
de
número
de
queda,
observou-se
diferença
significativa,
ao nível de 5 % de probabilidade,
entre as colheitas
antecipada
e normal, comparativamente
à
retardada,
sendo
que,
nesta
última,
evidenciou-se
o
aumento
da
atividade
enzimática
do
grão.
No
peso
do
hectolitro,
houve diferença
significativa,
ao nível de 5 %
de probabilidade,
entre os três tratamentos,
sendo que o
maior
valor
foi obtido
na colheita
normal,
seguido
da
antecipada
e da retardada.
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EFEITOS DE DOSES DE NITROGÊNIO SOBRE
QUALIDADE INDUSTRIAL DE CULTIVARES DE
PARA CULTIVO NO PARANÁ

CARACTERÍSTICAS DE
TRIGO RECOMENDADAS

O trigo requer uma série de práticas agronomlcas que
favorecem o sucesso da cultura. Dentre essas, encontra-se a
adubação nitrogenada, que pode influenciar grandemente o
potencial de rendimento de grãos. Desta forma, o presente
estudo teve por finalidade verificar a influência de doses
de
nitrogênio
sobre
as
seguintes
características
de
qualidade industrial de trigo: peso de mil grãos,
peso do
hectolitro, extração experimental de farinha, alveografia
(força geral de glúten - W e a relação entre a tenacidade e
a extensibilidade - P/L), sedimentação (MS-SDSj e número de
queda. Delineou-se um experimento em blocos ao acaso, com
esquema fatorial e com quatro repetições, em que os fatores
foram as cultivares Anahuac 75, OCEPAR 16, OCEPAR 18 e
EMBRAPA 27 e as doses de nitrogênio O, 30, 60, 90 e 120 kg
N/ha. Nas parcelas, constantes de 10 linhas, medindo 10,0 m
x 1,70 m, foram aplicados 40 ppm de fósforo e 30 ppm de
potássio. Nos tratamentos com nitrogênio, a fonte foi a
uréia, aplicando-se 1/3 da dose na base e 2/3 em cobertura,
no perfilhamento. O experimento foi semeado na EMBRAPACNPSo, Londrina,
PR, em 22/04/93,
e as determinações
analíticas foram realizadas no Laboratório de Qualidade
Industrial de Trigo da EMBRAPA-CNPT. Destacaram-se,
em
níveis estatisticamente significantes, no peso de mil grãos,
OCEPAR 18 e, na extração experimental de farinha e no peso
do hectolitro, OCEPAR 16.
Os valores de W e de MS-SDS
aumentaram com o acréscimo das doses de nitrogênio e, entre
as cultivares, Anahuac 75 apresentou os _maiores valores.
Quanto à relação P/L, os menores valores foram observados na
dose de 60 kg N/ha e na cultivar EMBRAPA 27. Os maiores
valores de número de queda foram obtidos na dose de 90 kg
N/ha e na cultivar EMBRAPA 27.
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INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO COM NITROGÊNIO, EM COBERTURA OU
INCORPORADO, SOBRE CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE INDUSTRIAL
DE CULTIVARES DE TRIGO RECOMENDADAS PARA CULTIVO NO PARANÁ

As adubações nitrogenadas de base e de cobertura são
práticas recomendadas para a cultura de trigo, por se
refletirem em aumento da produtividade média da lavoura. No
entanto, suas influências sobre a qualidade industrial de
trigo
foram pouco
estudadas
no Brasil.
Desta
forma,
delineou-se um experimento em blocos ao acaso, com esquema
fatorial
e com
4 repetições,
tendo
como
fatores
as
cultivares Anahuac 75, IAPAR 29-Cacatu, OCEPAR 18 e TRIGO BR
23 e as aplicações O kg N/ha, 50 kg N/ha incorporado e 50 kg
N/ha em cobertura. Em todas as parcelas, constantes de 10
linhas, medindo 10, O m x 1,70 m, foi utilizada adubação de
base com 40 ppm de fósforo e 30 ppm de potássio. A fonte de
nitrogênio foi sulfato de amônia, e na parcela O kg N/ha foi
aplicado adubo flor de enxofre para compensar a dose de
enxofre recebida pelas demais parcelas. O experimento foi
semeado na EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR, em 22/04/93. No
Laboratório de Qualidade Industrial de Trigo da EMBRAPACNPT, foram realizadas as análises de peso do hectolitro, de
peso de mil grãos, de extração experimental de farinha, de
alveografia (força geral de glúten - W e a relação entre a
tenacidade e a extensibilidade - P/L), de sedimentação (MSSDS) e de número de queda. Verificou-se que, no peso do
hectolitro, na extração experimental de farinha e na relação
P/L, destacaram-se em níveis estatisticamente significativos
TRIGO BR 23, Anahuac 75 e OCEPAR 18, respectivamente.
Observaram-se nas cultivares Anahuac 75 e IAPAR 29-Cacatu
maiores valores de W, de MS-SDS e de número de queda.
Destacou-se
o
tratamento
com
adubação
nitrogenada
em
cobertura, seguido, em ordem decrescente, pelo de nitrogênio
incorporado e pelo de O kg N/ha. O maior valor do peso de
mil grãos foi obtido com O kg N/ha, seguido de nitrogênio
incorporado e de nitrogênio em cobertura. Relativamente ao
fator cultivar, OCEPAR 18 apresentou maior peso de mil
grãos.
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INFLUÊNCIA DE NITROGÊNIO
INDUSTRIAL DE TRIGO

EM

CARACTERÍSTICAS

E.M. Guarienti1,
Ciprandi2
Estudou-se a influência de doses de nitrogênio (O, 40,
e 160 kg/ha) nas seguintes características de
qualidade
industrial:
peso
do
hectolitro,
extração
experimental de farinha, alveografia (força geral de glúten
- W e a relação entre tenacidade e a extensibilidade - P/L),
proteínas
totais, sedimentação
e número de queda. As
cultivares de trigo testadas foram BR 23, BR 43, EMBRAPA 15,
EMBRAPA 16 e EMBRAPA 24. O experimento foi conduzido na Área
Experimental 11 da EMBRAPA-CNPT, em Passo Fundo, RS, em
1993, com delineamento em parcelas divididas, com quatro
repetições. No peso do hectolitro, observaram-se diferenças
significativas entre as cultivares, salientando-se BR 43.
Relativamente às doses de nitrogênio, o maior peso do
hectolitro foi obtido com O kg N/ha, seguido de 80, de 40,
de 160 e de 120 kg de N/ha. Na extração experimental de
farinha, observaram-se
diferenças
entre as cultivares,
destacando-se
EMBRAPA
15. Na
força geral de
glúten,
observaram-se diferenças significativas entre as cultivares,
destacando-se EMBRAPA 16. Com relação às doses de N, o.maior
valor da força geral de glúten foi obtido na dose de 160 kg
de N/ha, seguido das doses O, 120,
80 e 40 kg N/ha. Na
relação P/L, verificaram-se diferenças entre as cultivares,
tendo BR 43 apresentado maior tenacidade. No teor de
proteínas
totais
do
grão,
verificaram-se
diferenças
significativas entre as cultivares, destacando-se EMBRAPA
24. Quanto às doses de nitrogênio, o maior teor de proteína
foi obtido na dose de 160 kg de N/ha, seguido das doses 120,
80, O e 40 kg N/ha. Na sedimentação e no número de queda,
observaram-se diferenças significativas entre as cultivares,
destacando-se,
respectivamente,
EMBRAPA
16
e
BR
43.
Relativamente às doses de nitrogênio, verificou-se que, com
o aumento da dosagem, houve acréscimo dos valores de
sedimentação e de número de queda. Em síntese, a adição de
nitrogênio
ao solo incrementou
a qualidade
industrial
expressa pelas
características
força geral de glúten,
proteínas totais, sedimentação e número de queda.
80,

120
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INFLUENCIA DO TRATAMENTO COM FUNGICIDAS EM CARACTERÍSTICAS
DE QUALIDADE INDUSTRIAL DE TRIGOS RECOMENDADOS PARA PLANTIO
NO RIO GRANDE DO SUL - RESULTADOS PRELIMINARES
E.M. Guarientil,
Peruzzol

E.C.

Picininil,

J.M.C.

Fernandesl

e

G.

A utilização de fungicidas na cultura de trigo é uma
prática muito comum e, em muitos casos, indispensável. No
presente
estudo, buscou-se
verificar
a influência
do
tratamento com ·fungicidas sobre algumas características de
qualidade industrial de trigo. As cultivares TRIGO BR 23, BR
32, BR 34, BR 35, BR 38, BR 43, EMBRAPA 15 e EMBRAPA 16, e
uma mistura de 30 % de EMBRAPA 16 e de 70 % de BR 23, foram
plantadas, em 1992,
em parcelas medindo 5,O x 25, O m. Em
cada parcela foi utilizada adubação de base e de cobertura,
de acordo com a análise de solo, na dose de máximo retorno
econômico por
cultivar. Os tratamentos de sementes e da
parte aérea foram realizados segundo a recomendação oficial.
No Laboratório de Qualidade Industrial de Trigo, foram
realizadas análises de peso do hectolitro, de peso de mil
grãos, de extração experimental de farinha, de alveografia
(força geral de glúten e .P/L), de sedimentação (MS-SDS) e de
número· de queda. Comparando as cultivares tratadas com
fungicidas, relativamente às não tratadas, verificou-se que:
no peso do hectolitro houve acréscimo de 3,87 kg/hl, na
média das cultivares tratadas, sendo que o maior acréscimo
ocorreu em BR 43, com 9,0 kg/hl, e o menor, na mistura de
cultivares, com 0,10 kg/hl. No peso de mil grãos houve
acréscimo de 4,29 gramas, na média das cultivares tratadas,
e a melhor resposta foi de BR 34, com acréscimo de 10,30
gramas. Em BR 32 houve decréscimo de 0,73 gramas nesta
característica.
Na
extração
experimental
de
farinhas
observou-se aumento de 1,92 %, na média das cultivares
tratadas, sendo que em EMB 15 a extração aumentou 5,26 %, e
em BR 38 houve decréscimo de 0,52 %. Na força geral de
glúten verificou-se acréscimo de 1,9 x 10-4 Joules, na média
das cultivares
tratadas,
sendo que BR
34 apresentou
acréscimo de 24 x 10-4 J, e BR 38, decréscimo de 29 x 10-4
J. Na P/L observou-se diminuição na tenacidade de 0,01, na
média das cultivares tratadas, sendo que o maior acréscimo
ocorreu em BR 32, com 0,21, e em BR 23 houve decréscimo de
0,23. No número de queda observou-se
redução de 9,8
segundos, 'na média das cultivares tratadas, com BR 23 tendo
o maior acréscimo, de 26 segundos, e BR 43, decréscimo de 38
segundos. Na sedimentação houve decréscimo de 0,34 ml, na
média das cultivares tratadas, send~ que em BR 43 observouse acréscimo de 1,3 ml, e em EMBRAPA 16, decréscimo de 1,7
ml. Os resultados deste trabalho, por serem relativos a um
ano, estão sujeitos a confirmação.
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Na agricultura moderna, o aumento de rendimento tem
sido obtido pelo consumo intenso de energia. Muitas vezes, a
elevação no rendimento das espécies pode ser obtida com o
desperdício de energia. Para verificar o uso adequado de
energia,
procurou-se,
neste
trabalho,
determinar
a
eficiência energética, representada pela relação entre o
rendimento de grãos de cada espécie em estudo e pela energia
despendida pelo uso de insumos na cultura. Os cálculos
basearam-se nas operações realizadas em experimentos de
rotação de culturas, em dois sistemas de rotação para trigo,
no período de nove anos (1979 a 1987), na EMBRAPA-Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), em Passo Fundo, RS. No
experimento, o trigo retornou à mesma área a cada três anos,
sendo alternado, em um sistema com aveia branca e linho e,
em outro, com tremoço e colza. No verão, foi semeada a soja.
As culturas de inverno foram estabelecidas sob preparo
convencional de solo, e a soja, sob sistema plantio direto.
O sistema de rotação I· (trigo/soja, aveia branca/soja e
linho/soja) apresentou maior índice de eficiência energética
(2,46 kg/Mcal), em comparação com o sistema de rotação 11
(trigo/soja, tremoço/soja e colza/soja) (2,01 kg/Mcal).
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De modo geral, quando se aumenta a produtividade das
culturas pode-se estar gastando mais energia. Contudo,
devem-se almejar espécies ou sistemas de rotação eficientes
e racionais, fundamentados em atividade energeticamente
sustentável. Para avaliar a utilização racional da energia,
foi determinada a eficiência energética em quatro sistemas
de rotação de culturas, tendo o trigo como cultura base:
sistema I (100 % de trigo e 100 % de soja); sistema 11 (25 %
de trigo, 25 % de colza, 25 % de cevada e 25 % de
leguminosa, no inverno, e 75 % de soja e 25 % de milho, no
verão); sistema 111 (33%detrigoe66%deleguminosa,no
inverno, e 33 % de soja e 33 % de milho, no verão, de 1980
a 1983, e 33 % de trigo, 33 % de aveia branca e 33 % de
leguminosa, no inverno, e 66 % de soja e 33 % de milho, no
verão, de 1984 a 1989); sistema IV (25 % de trigo, 25 % de
colza, 25 % de linho e 25 % de leguminosa, no inverno, e 75
% de soja e 25 % de milho, no verão). As culturas de inverno
foram estabelecidas em preparo convencional de solo, e as de
verão, em plantio direto. Na média conjunta dos anos, em
relação à eficiência energética, o sistema I (2,44 kg/Mcal)
equivaleu-se aos sistemas 11 (2,78 kg/Mcal), 111 (2,26
kg/Mcal) e IV (2,67 kg/Mcal). Entretanto, os resultados
anuais indicam que cada unidade de Mcal (kcal x 1.000)
investida
nos sistemas 11 e IV teve conversão de energia
igualou melhor do que os demais sistemas.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.

de Trigo

(CNPTl, Caixa

Postal

569,

FOLHA

XVII RENAPET
DE REPRODUÇÃO
DE RESUMO

ANÁLISE DE RISCO DE QUATRO SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUÇÃO
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA/PECUÁRIA1

A
incorporaçao
da análise de
risco
ã
avaliaçao
economlca de tecnologias é uma poderosa ferramenta que
proporciona aos economistas agrícolas e aos pesquisadores a
oportunidade de analisarem as alternativas testadas, nao
somente sob o ponto de vista de sustentabilidade, mas,
também, sob o aspecto de risco que o agricultor está
correndo na sua adoçao. O principal objetivo deste estudo é
analisar
quatro
sistemas
alternativos
de produçao
de
integração lavoura/pecuária para recomendar ao agricultor
aquele de menor risco. Nesta análise foi aplicado o método
da Dominância Estocástica comparado com o método MédiaVariância. Foram utilizados os dados obtidos por Fontaneli
et aI. (1994). Pelo método Média-Variância,
o agricultor
seria levado a escolher o sistema de produção composto por
1/2 da área da lavoura com trigo e 1/2 com pastagens
consorciadas, no inverno, e 1/2 com milho e 1/2 com soja, no
verao, em vez do sistema alternativo composto por 1/3 da
área com trigo e 2/3 com pastagem consorciada, no inverno, e
2/3 com soja e 1/3 com milho, no verão. Este último foi
selecionado pela dominância estocástica como sendo o melhor
sistema alternativo testado sob condições de risco. Este
método de análise mostrou maior poder de discriminaçao que o
método Média-Variância e deve ser utilizado, sempre que
possível, para testar as novas recomendações aos produtores.

1 Trabalho
Faculdade

publicado
n·a revista
Teoria
e
Evidência
Zconômica
da
de Economia e Administração
da Universidade
de Passo Fundo,

RS.
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DE CULTURAS

O presente trabalho teve por objetivo a avaliação
econômica de dois sistemas de rotação de culturas para trigo
estabelecidos na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de
Trigo (CNPT), Passo Fundo, RS, no período de 1979 a 1987. No
experimento, o trigo retornou à mesma área
a cada três
anos, sendo alternado, em um sistema, com aveia branca e
linho e, no outro, com tremoço e colza. No verão, foi
semeada a soja. As culturas de inverno foram estabelecidas
sob preparo convencional de solo, e a soja, sob plantio
ireto. Foi utilizado no experimento o delineamento de
locos ao acaso, com quatro repetições e parcelas com área
'til de 120 m2• Na análise conjunta dos dados, em relação à
eceita líquida, os sistemas estudados equivaleram-se entre
si.
Entretanto,
considerando-se
os
resultados
anuais,
erificou-se que o sistema I (trigo/soja, aveia branca/soja
linho/soja) apresentou maior lucratividade do que o
sistema 11 (trigo/soja, tremoço/soja e colza/soja), na
aioria dos anos. Deve ser levado em consideração que a
ultura de linho apresentou, no período, pouca expressão
conômica para a região de Passo Fundo. À luz dos atuais
onhecimentos e devido às doenças de soja, a rotação de
ulturas com milho tem sido recomendada corno medida de
ontrole das moléstias daquela leguminosa.
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I.

No período de 1980 a 1989, foi conduzido, na EMBRAPACentro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), em Passo Fundo,
RS, um experimento composto de
quatro sistemas de rotação
de culturas, tendo o trigo como cultura base: sistema I (100
% de trigo e 100 % de soja); sistema 11 (25 % de trigo, 25 %
de colza, 25 % de cevada e 25 % de leguminosa, no inverno, e
75 % de soja e 25 % de milho, no verão); sistema III (33 %
de trigo e 66 % de leguminosa, no inverno, e 33 % de soja e
33 % de milho, no verão, de 1980 a 1983, e 33 % de triga, 33
% de aveia branca e 33 % de leguminosa, no inverno, e 66 %
de soja e 33 % de milho, no verão, de 1984 a 1989); sistema
IV (25 % de trigo, 25 % de colza, 25 % de linho e 25 % de
leguminosa, no inverno, e 75 % de soja e 25 % de milho, no
verão). As culturas de inverno foram estabelecidas em
preparo convencional de solo, e as de verão, em plantio
direto. O presente trabalho objetivou a análise econômica
dos sistemas, no período estudado, utilizando-se os preços
em dólares americanos (US$), atualizados para novembro de
1990. O sistema II (US$ 302,22) apresentou maior retorno
econômico, em relação aos sistemas I (US$ 180,73) e 111 (US$
186,56), e equivaleu-se ao sistema IV (US$ 293,95). Por sua
vez, o sistema IV foi superior ao sistema 111 e equivaleu-se
ao sistema I. Deve ser levado em consideração que as
culturas de colza e de linho mostraram
pouca expressão
econômica para a região de Passo Fundo.
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ANÁLISE ECONÔMICA DE SISTEMAS DE ROTAÇÃO DE CULTURAS PARA
TRIGO E SOJA COM PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO, EM PLANTIO
DIRET01

Foi realizado, em Passo Fundo, do inverno de 1990 ao
verão de 1993, um experimento em plantio direto para estudar
alternativas
econômicas de integração entre lavoura e
pecuária.
O
delineamento
experimental
foi
em
blocos
casualizados, com três repetições. Os sistemas comparados
foram: I) 1/3 da área com trigo e 2/3 com aveia pastejo, no
inverno, e 100 % com soja, no verão: 11) 1/2 da área com
trigo e 1/2 com pastagem consorciada, no inverno, e metade
com soja sobre trigo e 1/2 com milho sobre pastagem
consorciada, no verão; 111) 1/3 da área com trigo e 2/3 com
pastagem consorciada, no inverno, e 2/3 com soja e 1/3 com
milho, no verão, sendo sempre cultivada soja após o trigo; e
IV) 1/3 da área com trigo e 2/3 com aveia grão, no inverno,
e 100 % soja, no verão. Os bovinos foram colocados em
pastejo quando a aveia apresentava, aproximadamente, 30 cm
de altura e retirados qUando esta atingiu 7 cm. Evitaram-se
os dias com solo úmido. Procederam-se a dois a três pastejos
por ano, sendo que, após o último pastejo, deixava-se a
aveia rebrotar por 30-40 dias, ocasião em que esta era
dessecada para a semeadura de soja e de milho. Para a
análise econômica foram considerados todos os gastos com
insumos e com operações de campo. As receitas foram
determinadas com base no preço de venda dos produtos grãos e
boi gordo. Os sistemas que incluíram pastagens
foram
superiores ao sistema IV. Os sistemas 11 e 111 foram
superiores aos demais
(P < 0,05) e obtiveram retornos
líquidos médios, por safra, superiores a US$ 200/ha. Assim,
sistemas de rotação de culturas para trigo e soja que
envolvem pastagens de aveia preta consorciada e com milho em
33-50 % da área mostraram maior rentabilidade.

1 Apresentado
na IV Reunião Centro-Sul de Adubação Verde e Rotação de
Culturas, Passo Fundo, RS, 1993, e na XXII Reunião de Pesquisa de Soja
da Região Sul, Cruz Alta, RS, 1994.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 Bolsista da FAPERGS.
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DE CULTURAS

PARA

No período de 1984 a 1988, foram avaliados, na
Cooperativa Agrária Mista Entre Rios Ltda., Guarapuava, PR,
os efeitos das culturas que compõem os quatro sistemas de
rotação para trigo. Procedeu-se, neste trabalho, à análise
econõmica dos sistemas estudados. Os tratamentos constaram
de quatro sistemas de rotação de culturas
para trigo:
sistema I (100 % de trigo e 100 % de soja); sistema 11 (50 %
de trigo e 50 % de ervilhaca, no inverno, e 50 % de soja e
50 % de milho, no verão); sistema 111 (33 % de trigo, 33 %
de linho e 33 % de ervi1haca, no inverno, e 66 % de soja e
33 % de milho, no verão); e sistema IV (25 % de trigo, 25%
de aveia branca, 25 % de cevada e 25 % de tremoço, no
inverno, e 75 % de soja e 25 % de milho, no verão). As
cu1 turas de inverno e as de verão foram estabelecidas em
plantio direto. Foi usado, no experimento, o delineamento de
blocos ao acaso, com quatro repetições e parcelas com área
total de 60 m2. Na média conjunta dos dados anuais, os
sistemas 11 (trigo/soja e ervilhaca/milho) e IV (trigo/soja,
aveia
branca/soja,
cevada/soja
e
tremoço/milho)
foram
superiores
ao
sistema
111
(trigo/soja,
linho/soja
e
ervilhaca/ milho), porém nenhum sistema
foi significativamente superior ao sistema I (monocultura trigo/soja).
Levando-se em conta as comparações anuais, pode-se afirmar
que os sistemas 11 e IV são as melhores alternativas, em
relação ao sistema I, visto serem equivalentes
a este, na
maioria dos anos, e em um ano, superiores.

1 Trabalho apresentado
na XXII Reunião de Pesquisa de Soja da Região
Sul, Cruz Alta, RS (9-11/08/94).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.

INFLutNCIA

DO MANEJO DO SOLO E DA ROTAÇÃO DE CULTURAS SOBRE O
RENDIMENTO DE GRÃos DA CULTURA DO TRIGO (I)

Jose Ruedell (2)
Ciro Petrere (3)
Jackson Ernani Fiorin (2)

O experimento foi conduzido a campo durante os anos de 1985 a 1993, na FUNDACEP
FECOTRIGO, Cruz Alta (RS). O solo do local é descrito como um Latossolo Vermelho Escuro
Dístr6fico, com 56% de argila. Na época de implantação do experimento, o solo tinha 3,8% de
materia orgânica, 5,1 de pH (Água), 16 ppm de f6sforo e 75 ppm de potássio. Foram aplicadas
e incorporadas, em toda área experimental, 4,0 Vha de ca1cário com PRNT de 70,0%. Ali
adubações e os demais tratos culturais seguiram as recomendações tecnicas para a cultura do
trigo. Comparou-se os sistemas de plantio direto e convencional, e os esquemas de rotação com
O, 1 e 2

&DOS

sem trigo. Os resultados de 9 anos mostraram wna diferença significativa para

°

manejo do solo, com um rendimento de 2414 kglha (l05,9%) para o plantio direto e 2279 kglha
(100,00/0) para o convencional. Também houve diferença significativa entre todos os
tratamentos quanto ao número de anos sem trigo na rotação. No plantio direto a maior
produção foi obtida quando o trigo esteve ausente por 2 anos, com 2556 kg/ha (135,9%),
seguido por 1 ano sem trigo, com 2396 kglha (127,4%). O menor rendimento foi do trigo
semeado sobre o trigo, com 1880 kg/ha (100,0%). Resultados semelhantes foram encontrados
no sistema convencional.

(l) Trabalho çreseutado na xvn Reunilo Nacional de Pesquisa de Trigo. Passo Fundo, RS, 24 a 28 de outubro
de 1994.
(2) Eug. AfI., MSc., Pesquisador da FUNDACEP FECOTRlGO. Cx. P08laI, 10. 98100-970 - Cruz Alta, RS.
(3) ED&AfI., Pesquisador da FUNDACEP FECOTRIOO. Cx. PmaI, 10. 98100-970· Cruz Alta, as.
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Ciro Petrere
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trabalho vem sendo desenvolvido na FUNDACEP FECOTRlGO, Cruz Alta (RS),
com o objetivo de avaliar o comportamento de um solo de campo nativo, submetido a diferentes
tipos de manejo de solo, e sua influência na produtividade das culturas. O solo pertence à
Unidade de Mapeamento
Passo Fundo (Latossolo Vermelho Escuro Distrófico).
Os
tratamentos de manejo de solo utilizados foram os seguintes: plantio direto em campo nativo;
plantio direto sempre; plantio direto no verão com escarificação
no inverno; plantio
convencional (aração+grade); plantio direto, com aração profunda a cada 3 anos; rotação de
implementos e escarificaçllo sempre. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso
com 3 repetições.
A correção de calcário foi realizada utilizando-se a recomendação, na
superficie sem incorporação, no tratamento de plantio direto em campo nativo e incorporado
nos demais tratamentos. O experimento, neste 60. cultivo, foi conduzido com a cultura do trigo,
Cv. CEP 24 - Industrial. A semeadura foi realizada em 3 de julho de 1993, recebendo 135
I.::gIhade DAP na linha de semeadura e 150 I.::g/hade KCl a lanço em superflcie. Utilizou-se
100 kglha de uréia como adubação nitronegada em cobertura, na fase de perfilhamento.
A
análise da variância realizada para rendimento de grãos mostrou diferenças estatisticas
significativas entre os tratamentos.
Os tratamentos plantio direto sempre, plantio direto no
verão e escarificação no inverno, plantio direto com aração a cada 3 anos, plantio direto em
campo nativo e escarificação sempre, apresentaram os maiores rendimentos de grãos, não
diferindo significativamente
entre si.
Os tratamentos plantio convencional, rotação de
implementos, escarificação sempre, plantio direto em campo nativo e plantio direto com aração
a cada 3 anos apresentaram os menores rendimentos de grãos, não diferindo estatisticamente
entre si. O rendimento médio de grãos do experimento foi de 1791 kglha, ficando o coeficiente
de variação em 12%. Os maiores indices de produtividade foranl observados nos tratamentos
que sofreram menor mobilizaçao do solo.

(1) Trabalho apresentado lIll XVII Reuniil.o Nacional de Pesquiu de Trigo. Passo Fundo, R8, 24 a 28 de outubro
de 1994.
(2) Efi8. Ag., Pêllquillador da FUNDACEP FECOTRlGO. Cx. Pú:ltal, 10. 98100-970 - Cruz A11J1, RS.
(3) Eng. Aar., M8c., P<:llqui.lll!or da FUNDACEP

FECOTRlOO.

el<. P<'lrtnl, 10. 98100-970

- Cn.z Altn, R8.
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O uso de leguminosas forrageiras no sul do Brasil é
dificultado pelo lento crescimento dessas espécies no ano de
estabelecimento das culturas. No ano subseqüente, o seu
crescimento é mais rápido. Estudou-se a introdução dessas
leguminosas concomitantemente ao trigo (Triticum aestivum
L.). Buscou-se obter estandes dessas leguminosas, através de
ressemeadura natural, para servirem de alternativa ao pousio
no inverno subseqüente. Doze leguminosas foram testadas (em
cultura solteira e consorciada com trigo) em 1987-88, e
cinco dessas espécies foram selecionadas para avaliação em
1988-1989.
O cornichão
(Lotus corniculatus) , o
trevo
vermelho
(Trifolium praten~
cv. Quiniquelli, o trevo
branco (T. repens) e o trevo vesiculoso (T. vesiculosum) não
reduziram o rendimento de trigo em nenhum dos anos de
condução dos estudos. O rendimento de grãos de trigo foi
reduzido pelo trevo vermelho, cv. Kenland, e pelo trevo
subterrâneo (T. subterraneum), no primeiro ano. Em 1988, ano
em que, durante o período de desenvolvimento de trigo, a
precipi tação
pluvial
foi
inferior
à
normal,
não
se
observaram diferenças no rendimento de grãos de trigo devido
à
consorciação com as cinco leguminosas avaliadas. A
avaliação das consorciaçães indicou que uma cobertura mínima
de solo de 62 % pode ser esperada oito semanas após a
semeadura, quando essas leguminosas são estabelecidas junto
com o trigo. A ressemeadura natural de trevo branco, quando
consorciado com trigo, em ambos os anos, proveu um número de
plantas suficiente para o estabelecimento da cultura no
inverno subseqüente à introdução desta. O trevo branco como
cultura
companheira
ao
trigo
mostrou-se
uma
espécie
promissora para fins de consorciação.

1 Parte da tese de mestrado "Wheat intercropped wi th forage legumes in
Southern
Brazil"
submetida
à
"University
of
Saskatchewan"
pelo
primeiro
autor. Trabalho
desenvolvido
através do convênio
entre a
EMBRAPA-CNPT
e a Canadian
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MICROBIOLOGIA

E SOLOS

AVALIAÇÃO DA EFICItNCIA DE ADUBAÇÃO NITROGENADA NA BASE E EM
COBERTURA NA CULTURA DO TRIGO (Triticum aestivum), EM LATOSSOLO
ROXO EUTRÓFICO DO PARANÁ.

A recomendação para adubação nitrogenada, no Estado do
Paraná, é para que ela seja efetuada de forma fracionada, 1/3 na
base e 2/3 em cobertura. No entanto, há alguns anos, a pesquisa
com nitrogênio em trigo não vem contemplando estudos para
confirmar se essa recomendação deve permanecer, haja vista a
mudança substancial no panorama de recomendação de cultivares,
com o lançamento de novos
genótipos de maior potencial de
rendimento de grãos e melhor resistência às enfermidades. Com o
objetivo de testar os genótipos atuais, quanto ao modo de
aplicação de nitrogênio (N), instalaram-se dois experimentos em
latossolo roxo eutrófico, em Londrina, PR. Na safra de 1992,
aplicou-se 50 kg/ha de N na base e em cobertura, utilizando-se
quatro cultivares, no delineamento de blocos casualizados em
fatorial 2x4. A fonte de N foi a uréia. Das qatro cultivares
testadas, uma é de origem mexicana (CACATU) e resistente ao
acamamento, três de origem brasileira (IAC 5, TAMACORÉ e TRIGO
BR 35) e suscetíveis ao acamamento. Pelos resultados obtidos,
observou-se que houve diferenças significativas no rendimento de
grãos
entre
cultivares,
sem,
entretanto,
diferenças
significativas entre N na base e em cobertura, apesar de haver
uma tendência de maior rendimento quando se aplicou N em
cobertura. Na safra de 1993, usou-se o mesmo delineamento de
1992, porém num fatorial 3x4 (sem N, 50 kg/ha na base e 50 kg/ha
em cobertura) e quatro cultivares, sendo três de origem mexicana
resistentes ao acamamento (CACATU, ANAHUAC e OCEPAR 18) e uma de
origem brasileira, medianamente suscetível ao acamamento (TRIGO
BR 23). Apesar de rendimento de grãos 50% maiores que em 1992,
não houve resposta significativa ao N e nem ao modo de aplicação
do mesmo. Neste ano, utilizou-se o sulfato de amônio como fonte
de N. No tratamento sem N, utilizou-se flor de enxofre para
compensar o enxofre existente no sulfato.

1 Centro Nacional de Pesquisa de Soja - EMBRAPA, Caixa Postal
1061, 86001-970 Londrina, PR.

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA A DOSES DIFERENCIADAS DE NITROG~NIO NA
CULTURA DO TRIGO (Triticum aestivum), EM LATOSSOLO ROXO
EUTRÓFICO DO PARANÁ

No Estado do Paraná, a recomendação de aplicação de
Nitrogênio (N), na cultura do trigo, data dos meados da década
de 70. Daquela data até os dias de hoje, o panorama
de
recomendação das cultivares mudou substancialmente com a
recomendação de genótipos de maior potencial de rendimento de
grãos e melhor resistência às enfermidades. No entanto,
pouquíssimos trabalhos com adubação nitrogenada, principalmente
em latossolos roxos eutróficos foram realizados e, mesmo assim,
não publicados e somente apresentados em reuniões da Comissão
Centro-Sul Brasileira Pesquisa de Trigo. Diante deste quadro, o
objetivo do presente trabalho, utilizando as cultivares mais
recentes, foi verificar se a recomendação atual de aplicação de
N é ainda a mais eficiente. Para tanto, foram conduzidos dois
experimentos, um na safra de 1992 e outro na safra de 1993, em
Londrina, PR. Na safra de 1992, utilizaram-se duas cultivares;
CACATU, de origem mexicana, baixa e resistente ao acamamento;
TAMACORÉ, de origem brasileira, alta e suscetível ao acamamento.
O delineamento foi o de blocos casualizados em fatorial 4x2, com
quatro doses de aplicação de N (sem N, 40, 80 e 120 kg/ha de N),
utilizando-se uréia e com 1/3 de aplicação na base e 2/3 em
cobertura. Na safra de 1993, utilizaram-se quatro cultivares;
ANAHUAC E OCEPAR 18, de origem mexicana e resistentes ao
acamamento; OCEPAR 16 e EMBRAPA 27, de origem brasileira e
resistentes ao acamamento. O delineamento foi o de blocos
casualizados em fatorial 5x4, com cinco doses de aplicação de N
(sem N, 30, 60, 90 e 120 kg/ha de N), utilizando-se uréia e com
1/3 da aplicação na base e 2/3 em cobertura. Em 1992, a cultivar
CACATU, que é resistente ao acamamento, obteve resposta
significativa a N para rendimento de grãos até a dose de 40
kg/ha, enquanto a cultivar TAMACORÉ, suscetível ao acamamento,
não apresentou resposta significativa à aplicação de N, mas
apresentou urna tendência à resposta somente ao nível de 40
kg/ha. Os rendimentos de grãos da CACATU foram, em todos os
níveis
de
N,
superiores
à
TÁMACORÉ,
com
diferenças
significativas.
Na
safra
de
1993,
não
houve
resposta
significativa à aplicação de N para rendimento de grãos em
nenhuma cultivar, apesar de haver urnatendência de resposta até
a dose mínima de 30 kg/ha de N. Na média de todos os níveis de
N, não há diferenças significativas no rendimento de grãos entre
as cultivares com tetos de produtividade de 4000 kg/ha. Pelos
dados obtidos nos dois anos de experimentação, caso se queira,
usar somente doses de 30 a 40 kg/ha de N. Estes dados confirmam
a recomendação atual para adubação nitrogenada.

1 Centro Nacional de Pesquisa de Soja - EMBRAPA, Caixa Postal
1061, 86001-970 Londrina, PR.
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DIMINUIÇÃO DA ABSORÇÃO DE COBRE E DE MANGANÊS EM SOLUÇÃO POR
TRIGO (Triticum aestivum L.) INOCULADO COM Pseudomonasl

A absorção de Cu2+ e Mn2+ por trigo, pelas cultivares
Anahuac e BR 35, foi estudada na presença de uma Pseudomonas
isolada de rizosfera de trigo para verificar se a sorção
desses metais por microorganismos competia com as plantas.
Os metais foram determinados na parte aérea de plântulas de
18 dias após dois dias em contato com solução exclusiva de
CuC12 ou MnC12. A inoculação com Pseudomonas sp. diminuiu a
concentração de Cu2+ e Mn2+ no tecido das plântulas em cerca
de 70 e 35 %, respectivamente,
nas duas cultivares.
Eventualmente a sorção de metais em microorganismos pode
retardar ou evitar o atingimento de níveis tóxicos de alguns
oligoelementos nas plantas.

1 Apresentado
no 111 Simpósio Brasileiro Sobre Microbiologia
do Solo,
Londrina, PR (6-10/6/94). Trabalho financiado pela FAPERGS.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 UFRGS-Faculdade
de Agronomia,
Caixa
Postal
776,
90001-970
Porto
Alegre, RS.
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EFEITO DAS RESTEVAS DE MILHO E DE SOJA NA RESPOSTA DE TRIGO
A NITROGÊNIO

A cobertura vegetal do solo antecedendo o cultivo de
trigo pode influenciar a necessidade de adubação nitrogenada
para esta cultura. Pouco se conhece sobre a absorção pelos
cereais de inverno do N liberado por resíduos de culturas
anteriores ..Objetivou-se determinar o efeito das restevas de
milho e de soja na resposta da cultivar de trigo EMBRAPA 16
à aplicação de N na semeadura e em cobertura. O experimento
foi conduzido no ano de 1993, na Área Experimental 11 da
EMBRAPA-CNPT,
em
Latossolo
Vermelho
Escuro
distrófico
contendo
3,2
%
de
matéria
orgânica.
O
delineamento
experimental
foi de blocos
casualizados,
com parcelas
divididas e com quatro repetições. As doses de N aplicadas
na base (O e 20 kg/ha) constituíram as parcelas principais,
e as subparcelas consistiram em doses de N aplicadas em
cobertura, perfazendo, nas subparcelas, O, 40, 80, 120
kg/ha. Antes da semeadura, coletaram-se as restevas de soja
e de milho, verificando-se a presença de 30 kg de N/ha em
arnbas as restevas. O efE~i
to da aplicação de 2 O kg N/ha na
base foi equivalente a 375 kg e a 596 kg de grãos/ha,
respectivamente sob restevas de soja e de milho, denotando
a importância da aplicação de N na base quando não haverá
aplicação de_ N em cobertura. Os maiores rendimentos de
grãos e de matéria seca foram obtidos quando as doses de N
foram aplicadas somente em cobertura, quer após o cultivo de
milho, quer após o de soja. Sob resteva de milho, os maiores
rendimentos de grãos de trigo foram observados para as doses
0+120 kg/ha, 0+80 kg/ha e 20+100 kg/ha e, sob resteva de
soja, o maior rendimento de grãos foi observado na dose de
0+120 kg/ha. O rendimento de grãos de trigo foi, em média,
295 kg/ha maior quando cultivado após soja do que quando
cultivado após milho. Com base em equações de regressão e
para a relação de preços (R$/kg N dividido por R$/kg de
grão) igual a 4,2, a dose de máximo retorno foi de 110 kg
N/ha, tanto para o trigo cultivado após a soja como após o
milho. Para esta dose, o rendimento estimado de trigo após
milho foi de 3.548 kg/ha. Para a obtenção desse rendimento
de trigo cultivado após soja, seria necessário aplicar 93 kg
N/ha. Desta forma, a contribuição da soja em N equivaleu-se
a 17 kg N/ha, no ponto da função de produção de máximo
retorno econômico. Para os rendimentos de 3.000 e de 2.500
kg/ha, a contribuição em N da soja foi, respectivamente,
igual a 15 kg e a 17 kg por hectare.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Eng.-Agr., M.Sc., Estagiária da EMBRAPA-CNPT, Bolsista Recém-Mestre da
FAPERGS.
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DE

NITROG~NIO

EM

Entre os principais
fatores limitantes
à produção
do
trigo, sob condi2ões
de irrigação,
no Estado de são Paulo ci
ta-se a utilizaçao
inadequada
do adubo nitrogenado,
tanto no
que diz respeito à quantidade
como momento de aplicação.
O
trabalho teve pois por objetivo avaliar o efeito do
forneci
mento de nitrogênio,
via solo, em diferentes
estádios de
de
senvolvimento
da planta do trigo cv. IAPAR-6. O
experimento
foi conduzido
em Jaboticabal
(SP), em sucessão à cultura
da
soja, em área sob sistema de irrigação por aspersão,
onde o
N foi fornecido no solo nas doses de O, 20, 40 e 80
kg/ha,
na forma de nitrato de amônio, e aplicado nos estádios
de
afilhamento,
emborrachamento
e 1/2 da dose no
afilhamento
mais 1/2 no emborrachamento.
Concluiu-se
que: a)
o
forneci
mento de 80 kg/ha de N na fase de afilhamento
propiciou
as
mais elevadas produtividades;
b) a adubação nitrogenada,
in
dependentemente
da dose e da época de aplicação possibilitou
elevar o número de espigas/área
e o comprimento
individual
da espiga, mas não teve influência
nos demais componentes
de
produção;
c) com o incremento
da aduba2ão nitrogenada
el~
vou-se o teor e o conteúdo de N nos graos, especialmente
~
do aplicado no estádio de emborrachamento.
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O uso de fertilizantes
nitrogenados
via adubação foliar
em cultura de trigo tem mostrado
resultados
contraditórios.
O objetivo do presente trabalho foi pois o de avaliar o efei
to do fornecimento,
via foliar, de doses de nitrogênio
em dI
ferentes estádios de desenvolvimento
da planta do trigo
cv~
IAPAR-6. O experimento
foi conduzido
em Jaboticabal
(SP), em
condições de campo, sob sistema de irrigação
por
aspersão,
onde o N foi aplicado via foliar nas doses de O, 6, 10 e 14
kg/ha (na forma de uréia), de forma parcelada
(1/2 mais
1/2
da dose) nos estádios de afilhamento
mais emborrachamento
afilhamento
mais enchimento
de grãos e emborrachamento
mais
enchimento
de grãos. Para isso utilizou-se
de um
pulveriza
dor costal de pressão constante de C02, com bico cônico
X4~
mantendo uma vazão de 100 ilha da solução. Os resultados
ob
tidos permitiram
concluir que: o fornecimento
exclusivo
de N
via foliar, independentemente
da dose e da época de
aplica
ção, não teve influência
nos componentes
de produção,
na pro
dutividade
da cultura e no teor e conteúdo deste
nutriente
nos grãos. A não resposta observada
provavelmente
se deva
à
reduzida quantidade
de N utilizada
no ensaio.
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EFEITO DE NITROGÊNIO NO RENDIMENTO DA CULTIVAR DE TRIGO
EMBRAPA 16 EM SOLOS E EM REGIÕES CLIMÁTICAS DISTINTOS DO RIO
GRANDE DO SUL

A disponibilidade de nitrogênio (N) no solo para as
plantas
depende
de
vários
fatores.
Aplicações
de N
superiores à demanda das plantas aumentam os riscos de acamamento e podem prejudicar o rendimento de grãos e elevar os
custos de produção. Objetivou-se determinar a resposta da
cultivar de trigo EMBRAPA 16 à aplicação de N em cobertura,
em três solos e em condições climáticas distintos do Rio
Grande do Sul: Santa Rosa (Latosso10 Roxo distrófico, solo
Santo Ângelo, 2,7 % de matéria orgãnica), Boa Vista das
Missões (Latosso10 Roxo distrófico, solo Santo Ângelo, 3,6 %
de matéria orgânica) e Lagoa Vermelha (Latosso10 Roxo distrófico, solo Erexim, 4,8 % de matéria orgânica). Os experimentos foram conduzidos no ano de 1993, em delineamento experimental de blocos casua1izados, com cinco doses de N (O,
30, 60, 90 e 120 kg/ha, em Santa Rosa, e O, 40, 80, 120 e
160 kg/ha, em Boa Vista das Missões e em Lagoa Vermelha) e
com quatro repetições. As doses de N, na forma de uréia, foram aplicadas no início do afi1hamento (1/3) e no início do
alongamento (2/3). Em Santa Rosa e em Boa Vista das Missões,
observou-se resposta à aplicação de N, tendo os rendimentos
de grãos sido mais elevados nas doses de 30 kg e de 80 kg
por hectare, respectivamente. Nessas doses, o índice de acamamento apresentou valores máximos toleráveis (3 a 5) da escala da Bélgica. No experimento conduzido em Boa Vista das
Missões, a dose de N de máximo retorno, calculada através de
equação de regressão quadrática (r2 = 0,93)
(relação de preços insumo/grãos igual a 4,2), foi de 50 kg/ha. Em Lagoa
Vermelha, observou-se pouca resposta à aplicação de N, provavelmente em função de severos danos de geada ocorridos no
estádio de p1ântu1a. Contudo, a
tendência de aumento de
rendimento foi até a dose máxima aplicada (160 kg/ha), tendo
sido significativa somente a equação linear. O índice de
acamamento naquele local já atingiu valor elevado na dose
zero de N. Em termos gerais, á cultivar EMBRAPA 16 mostrou
pouca resposta à aplicação de N nos três locais, provavelmente em conseqüência do aumento do índice de acamamento resultante do aumento das doses de N, especialmente em Santa
Rosa. A suscetibi1idade Uesta cultivar ao acamamento parece
ser um dos principais fatores 1imitantes à obtenção de rendimentos elevados e à maior eficiência da adubação nitrogenada, nos solos e nas regiões climáticas testados.
1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Eng.-Agr., M.Sc., Estagiária da EMBRAPA-CNPT,
FAPERGS.
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EFEITO DE NITROGÊNIO NO RENDIMENTO DE CULTIVARES DE TRIGO

A magnitude da resposta de trigo à adubação nitrogenada
é dependente da característica genética da cultivar, da
quantidade de nitrogênio (N) disponível no solo, da dose de
N aplicada, da espécie anteriormente cultivada e de fatores
climáticos. Objetivou-se
determinar o efeito de N no
rendimento de cultivares de trigo desenvolvidas na EMBRAPACNPT. O experimento foi conduzido no ano de 1993, na Área
Experimental 11 da EMBRAPA-CNPT,
em Latossolo Vermelho
Escuro distrófico contendo 3,2 % de matéria orgânica. O
delineamento experimental foi de blocos casualizados, com
parcelas divididas e com quatro repetições. As cultivares
BR 23,
BR 43,
EMBRAPA 15,
EMBRAPA 16
e
EMBRAPA 24
constituíram
as parcelas principais,
e as subparcelas
consistiram em doses de N
(O, 40, 80, 120 e 160 kg/ha),
sendo
15 kg/ha aplicados imediatamente antes da semeadura
(exceto na dose
zero) e os restantes parcelados
em
cobertura, 1/3 no início do afilhamento e 2/3 no início do
alongamento.
Foram observadas
di ferenças significativas
entre os genótipos, tendo a cultivar EMBRAPA 16 produzido,
na média das doses de N, rendimentos de grãos superiores aos
das demais cultivares, com exceção da cultivar BR 23, que
produziu rendimentos equivalentes ao da cultivar EMBRAPA 16.
Na média das. cultivares, respostas significativas às doses
de N foram observadas no rendimento de grãos, até a dose
máxima (160 kg/ha). A cultivar EMBRAPA 16 apresentou os
maiores índices de absorção e de utilização de N, assim como
mostrou o mais elevado índice de conversão de N aplicado em
grãos, tendo produzido de 10,8 kg a 17,7 kg de grãos/kg de N
aplicado. Os índices de conversão de N na planta para grãos
diminuíram, à medida que as doses de N aumentaram. Pelos
coeficientes de correlação significativos, alto grau de
associação foi encontrado entre as doses de N e o rendimento
de grãos das cultivares. Com base em equações de regressão
quadráticas, as doses de máximo retorno econômico foram, em
kg N/ha, de 97, de 85, de 112, de 139 e de 266, para as
cultivares
BR 23,
BR 43,
EMBRAPA 15,
EMBRAPA 16
e
EMBRAPA 24, respectivamente. No entanto, essas doses são
elevadas,
considerando-se
os
rendimentos
máximos
significativos obtidos
80, 40, 120, 80 e 80 kg N/ha,
respectivamente - para as cultivares acima citadas.

1 Eng.-Agr., M.Sc., Estagiária da EMBRAPA-CNPT,
FP.PERGS.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.
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EFEITO DO BORO NA FERTILIDADE DE GENÓTIPOS DE TRIGO
S.D.A. Silval,
S. Wiethblterl,
C.N.A.
Guidolin2, J. D'Agustin3 e J.E. Müller3

de

Sousal,

A.F.

Objetivou-se verificar o efeito da aplicação de boro ao
solo na fertilidade de trigo, visando melhorar o cultivo do
material do programa de melhoramento durante o verão, em
Passo Fundo, RS. O experimento foi conduzido na EMBRAP..ACentro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), em ~elado
coberto, no verão de 1991/92.
O delineamento experimental
foi em blocos casualizados, com quatro repetições, tendo
sido avaliados 10 genótipos de trigo (BH 1146, BR 10, BR 23,
BR 26, BR 36, BR 39, PF 869155,
PF 87107,
PF 87373 e PF
88500).
Utilizaram-se as doses de O, 1, 2 e 4 kg/ha de boro,
na forma de bórax. As doses foram adicionadas via solução. O
solo apresentou teor de boro solúvel em água quente de 0,5
mg/l. Foram semeadas 10 sementes por vaso e, após o
desbaste, deixaram-se cinco plantas. Foi usado o solo
tradicionalmente preparado para plantio em vasos, corrigido
com calcário e
adubado com 5-20-20,
na proporção de 700
kg/ha. Na adubação de cobertura utilizaram-se 76,5 kg/ha de
N e 96,0 kg/ha de K20. A semeadura foi feita em 2/12/91,
com
emergência em 7/12/91
e colheita em 16/03/92.
A irrigação
foi controlada, gastando-se 18 litros de água por vaso,
durante o ciclo. Foram determinados o peso de grãos por vaso
e o número de grãos por espiga, de cinco espigas do colmo
principal de cada vaso. As cultivares testadas apresentaram
aumentos médios de 53 %, no número de grãos por espiga, e de
46 %, no peso de grãos, entre as doses zero e 1 kg/ha de
boro, não havendo, na média, acréscimos nesses fatores para
as doses maiores de boro. Observou-se existir variabilidade
entre os genótipos, no índice de fertilidade, em função das
doses de boro, destacando-se a cultivar BR 23, como a mais
responsiva, e a cultivar BR 36, como a menos responsiva.

1 EMBRAPA-Centrq Nacional de Pesquisa
99001-970 Passo Fundo, RS.
2 Bolsista DTI, CNPq-RHAE.
3 Bolsista ITI, CNPq-RHAE.
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DO BORO NA PRODUÇÃO DE TRIGO (Triticum aestivum
E NA ABSORÇÃO DE 45CÁLCIO

L.J

o chochamento do trigo, definido como ausência parcial ou
total de grãos na espiga, tem como causa a esterilidade
masculina, e
reflete negativamente
na produtividade
do trigo. O boro desempenha
papel importante no controle deste fenômeno.
Foram objetivos: correlacionar
as concentrações
de boro da
solução nutritiva e os teores de boro da parte aérea do trigo colhida
aos 70 dias após a germinação
com a produção de grãos; estudar os
efeitos das concentrações
de boro da solução nutritiva na formação de
pólen, na qualidade das sementes, e na absorção de cálcio.
Foram realizados
em casa-de-vegetação,
dois experimentos
com trigo (IAC-5), cultivado em solução nutritiva com concentrações de
boro que variaram de O a 2,0 ppm.
Na fase do emborrachamento,
forneceu-se
45Ca il solução
(atividade específica
de 0,005~Ci/ml),
com a finalidade de
nutritiva
O cálcio absorvido
e sua distribuição
na planta no final
determinar
do ciclo do trigo.
Foram
colhidas
aos
70 dias
três
repetições
de
cada
tratamento, e o restante aos 130 dias (no final do ciclo) .
Na parte aérea (colmo mais folha) do trigo, colhido aos 70
dias, analisou-se o boro, e foram feitas também observações visuais da
sintomatologia
de falta ou excesso de boro, e avaliação da viabilidade
dos grãos de pólen.
Em todas as repetições de cada tratamento coletado aos 130
dias, contaram-se os grãos produzidos e as espiguetas de cada espiga,
e obteve-se o peso de grãos e de 1000 grãos.
Verificou-se
que o boro não teve influência sobre o número
de perfilhos e
número de espigas, mas influênciou o número de polens
normais e anormais.
Calculada a produção relativa de grãos, conclui-se que não
ocorrerá ou será limitada a formação de grãos nas espigas quando o
teor de boro na matéria seca, da parte aérea do trigo, colhido no
emborrachamento,
for menor que 12~g/g e acima de 40 ~g/g pode ser
considerado
tóxico ao trigo. O peso de 1000 grãos foi afetado pelas
concentrações
de boro da solução nutritiva. Observou-se que não houve
influência do boro sobre o número de espiguetas por espiga.
Observou-se
ainda
que
uma
pequena
concentração
deste
elemento na solução nutritiva,
0,05 e O, 10 ~g/ml, respectivamente
do
primeiro e segundo experimento,
reduziu de 100 para 31% e de 90 para
30% o chochamento.
As concentrações
de boro da solução nutritiva não tiveram
efeito sobre o cálcio absorvido il partir dos 70 dias. Isto levou a
descartar
a hipótese
de que
o cálcio
seria
a causa
direta
do
chochamento das espigas.
1Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENNUSP
Caixa postal 96, 13416-000, PIRACICABNSP

EFICl~NCIA AGRONÔMICA
NA CULTURA

DE ADUBOS ORGANOMINERAIS
DO TRIGO/1993. (1)

Inês Natalina Canal
Ciro Petrere
Jackson Ernani Fiorin

a

(2)
(3)

(2)

fertilizante organomineral que utiliza como matéria-prima um produto orgânico (turfa,
linhito, etc.), contem baixos teores de nutrientes, porém, teria seu efeito potencializado pela
presença do humus em sua composição. Com o objetivo de avaliar a eficiência de fertilizantes
organominerais (aM), em comparação com nÚTIerais, iniciou-se este experimento em 1987 em
Cruz Alta (RS), em solo pertencente à Unidade de Mapeamento Cruz Alta (Latos solo Vermelho
Escuro Distrófico) com as seguintes características químicas iniciais, na profundidade de O a 20
cm: Argila 21%; pH (H2a) 5,0; necessidade de calcário 3,7 tJha; P 11,0 ppm; K 63 pprn; M.a.
1,6%; AI 0,5 me/dI; Ca 1,5 me/dI; Mg 0,6 me/di. () experimento foi conduzido sob o sistema
de manejo convencional, com rotação de culturas obedecendo o delineamento experimental
blocos ao acaso com 4 rcpetições. Testou-se a fonuulação OM 04-12-08 nas doscs de 200 e
700 kglha em comparaçllo com a formulação mineral 05-20-20, 200 kglha e supetfost:'ltO triplo
e cloreto de potAssio nas quantidades recomendadas pela análise do solo (P205 84 k~l1U1e K2()
56 Icg/ha). A adubaçãu uilrogenada fui completada para 110 \.;g/ha. A semeadura QC()I'rCU em 2
de julho de 1993 com a Cv. CEP 24 - Industrial. Nas condições do experimento não foi obtido
resposta signiticatiwl a aduhação tania mineral como organomineral.
rendimento medlo de
grãos alcançado foi de 1847 kp/ha, e o coeficiente de variação 13,4%.
No estAHio de
pcrfilhamellto da cultura, a ocorrência de deficiência Wdrica retardou a adubação nitrogenada
rle cilhertura, prejudicando o des('t1v(~lvitJletlto da cultura, e o rendimento de grilos. Este fator
p•.xle ler limitado a ..:xprcssão dos tral1Unentos.

a

rI)

T"halho apresmt:uk, na

xvn

RMmiào Nacional de Pe"C)ni'O,Ie Trigo. Passo Fundo, RS, 24 a 28 clt- ontnbro

de 1'194.
(2) Fnl\. A/(I'., MSc., P'-'''lu"ad''"JI" <I" 1'1,INDACFP FI':COTIUOO.

el<. POl<I"', \0.98100-970

- Cruz Afut, RI;.

(3) Eug. Age., Pe;qubador da FUNDACEP FECOTRIGO. Cx.. P'b1.al, 10. 98100-970 - Cruz Alta, RS.

EFICItNCIA AGRONÔMICA DO MULTIFOSFATO MAGNESIANO
EM CULTURAS ANUAIS, 60. CULTIVO(l)

Inês Natalina Canal
Jackson Emani Fiorin
Ciro Petrere

(2)
(2)
(3)

A necessidade de avaliação, a nivel de campç, da eficiência agronômica do Multifosfato
Magnesiano
objetivou a realização deste trabalho.
O experimento foi conduzido na
FUNDACEP FEC01RlGO, Cruz Alta (RS). O solo pertence à Unidade de Mapeamento Passo
Fundo (Latos solo Vermelho Escuro Distrófico), manejado em sistema de plantio direto com
rotação de culturas, com as seguintes caracteristicas qulmicas iniciais na profundidade de O a
20 em: Argila 56%; pH (H20) 5,4; necessidade de ca1agem 3,4 t/ha; P 3,5 ppm; K 48 ppm;
M.O. 3,4%; AI 0,2 me/dI; Ca 4,4 me/dI; Mg 2,7 me/dI;
8,8 me/dI, H+Al 1,6 me/dI e
saturação de bases 82,1%. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaSO com 4
repetições. O multifosfato mltgnesiano foi estudado em comparação com fertilizantes
fosfatados soluveis (Superfosfato Simples e Superfostàto Triplo), 118S doses de 25%,50%,70%
e 100% da recomendação de fósforo (50 kglha de P205) para a cultura do trigo. A adubação
potAssica foi de 60 kglba de K20, na forma de KC1, e a nitrogenada 70 kglba de N na torma de
uréia. A semeadura ocorreu em 3 de julho de 1993 com a Cv. CEP 24 - Industrial. A análise
da variância reali7.ada para reudimeuto de grãos mostrou não haver diferenças estatistieas
significativas entre as doses de mu1tifosfato magnesiano, desde 25% a 100% da recomendação
de P, diferindo as doses apenas da testemunha sem P. Quanto aos superfosíàtos simples e
triplo, foram equivalentes entre si em qualquer tIBtamenín. Com relação às fontes de P, o
mu1tifosfato magnesiano diferiu significativamente do superfosfato simples apenas na dose de
70% de P205, e do superfosfato triplo na dose de 100% de P205. O rendimento médio de
grãos do experimento foi de 1639 kglba, ficando o coeficiente de variação em 13,9%. A
ocorrência de excesso hidrico na fase final de matutação e colheita provocou perdas no
rendimento e sensivel diminuição no peso do hectolitro dos grãos.

crc

(1) Trabalho apresentado na XVD Reunillo Nacional de Pesquisa de Trigo. Passo Fundo, RS, 24 a 28 de outubro
de 1994.
(2) Efl8. ABr., MIJe., P<:lKI"isador da FUNDACEP

FECOTRIOO.

(3) Eng. Agr., Pesquisador da FUNDACEP FECOTRIGO.

Cx. PootaI, 10.98100-970

- Crn~ Alta, RIJ.

Cle. Postal, 10. 98100-970 - Cruz Alta, RS.
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EFIC~tNCIA DE ABSORÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FÓSFORO POR VARIEDADES
DE TRIGO

A deficiência de fósforo é uma das maiores limitações
para a obtenção de bons rendimentos em lavouras de trigo no
Brasil, o que é agravado pelo fato deste cereal geralmente
ser cultivado em solos ácidos e com alta capacidade de
fixação de fósforo por compostos de ferro e aluminio. O
desenvolvimento de variedades mais efici~ntes na absorção
e/ou utilização de fósforo constitui-se numa forma de
minimizar este problema e reduzir os custos do produtor. Para
alcançar este objetivo é fundamental a investigação das
causas da maior eficiência de certas variedades. A literatura
é rica em idéias que tentam explicar a variabilidade de
espécies e variedades na absorção e utilização de fósforo,
mas quase sempre os resultados obtidos são contraditórios. A
maioria das causas desta variabilidade está associada a
caracteristicas morfológicas e fisiológicas das plantas.
Realizou-se um experimento em solução nutritiva com quatro
niveis de fósforo (0.05, 0.15, 0.40 e 1.0 ppm) procurando
comparar cultivares consideradas eficientes (Toropi e IAC 5)
e ineficientes (IAS 20 e CNT 8) quanto à absorção do
nutriente com relação à quantidade de fósforo absorvido,
matéria seca produzida, caracteristicas morfológicas das
raizes (comprimento, raio médio e área superficial) e taxa de
crescimento
de raizes. Ao contrário do esperado,
as
variedades não se diferenciaram quanto à quantidade de
fósforo absorvido. A absorção total do nutriente não se
relacionou com as caracteristicas morfológicas das raizes ou
com a taxa de crescimento de raizes. No entanto, as
variedades distinguiram-se quanto à eficiência de utilização
de fósforo, sendo que a Toropi e a IAC 5 foram mais
eficientes. Estas variedades produziram maior matéria seca
por unidade de fósforo absorvido. As mesmas variedades foram
mais eficientes na translocação de fósforo, o que resultou em
maior quantidade do nutriente na parte aérea e maior produção
de matéria seca nesta parte da planta.

1

Faculdade de Agronomia da UFRGS, Departamento de Solos,
Caixa Postal 776, 90.001-970, Porto Alegre, RS.
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UTILIZAÇÃO

DE

NITROGÊNIO

POR

LINHAGENS

DE

A eficiência de utilização de nitrogênio
(N) pela
planta de trigo é um fator importante na produção econômica
deste cereal. Objetivou-se
determinar
a eficiência
de
utilização de nitrogênio por linhagens de trigo em prélançamento. O experimento foi conduzido no ano de 1993, na
Área Experimental 11 da EMBRAPA-CNPT, em Latossolo Vermelho
Escuro distrófico contendo
3,2 % de matéria orgãnica. O
delineamento experimental foi de blocos casualizados, com
parcelas divididas e com quatro repetições. As linhagens
PF 889300, PF 904, PF 90120, PF 89122, PF 86242 (linhagem
irmã da cultivar EMBRAPA 16), PF 88566 e PF 9099 ea
cultivar BR 23 constituíram as parcelas principais. As
subparcelas consistiram em doses de N (O, 40 e 80 kg/ha),
sendo 15 kg/ha aplicados imediatamente antes da semeadura
(exceto na dose zero) e
os restantes parcelados em
cobertura, 1/3 no início do afilhamento e 2/3 no início do
alongamento. A fonte d~ N foi a uréia. Foram observadas
diferenças significativas entre as linhagens, na média das
doses de N, tendo os rendimentos de grãos mais elevados sido
obtidos com as linhagens PF 86242, PF 904 e PF 889300 e com
a cultivar BR 23. Na média das linhagens, o rendimento de.
grãos apresentou incremento significativo entre as doses O e
40 e 40 e 80 kg N/ha. As linhagens PF 86242 e PF 88566
apresentaram os índices de absorção e de utilização de N
mais elevados,
destacando-se o índice .de eficiência de
utilização de N da linhagem PF 86242 (que produziu 16 kg de
grãos/kg de N aplicado). A mesma linhagem ainda apresentou o
maior índice de conversão de N na planta em grãos (44 kg de
grãos/kg de N na planta) e a maior absorção de N aplicado
(0,4 kg de N na planta/kg de N aplicado). Desta forma, a
linhagem PF 86242 evidenciou vantagens na absorção e na
conversão de N em grãos, em relação aos demais genótipos
avaliados.
.

1 Eng.-Agr., M.Sc., Estagiária da EMBRAPA-CNPT,
FAPERGS.
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
99001-970 Passo Fundo, RS.

Bolsista
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EFICIENCIA NO USO DE N EM TRIGO INOCULADO COM Azospirillum
brasilense, EM CONDIÇÕES DE CAMPOl
O. Rodrigues2, A.D. Didonet2 e J. Gouveia3
A eficiência na utilização de N em plantas de trigo,
cultivar BR-32, inoculada com duas estirpes de Azospirillum
brasilense (st 245 e JA04), na presença de N (15 kg e 45 kg
N/ha)
e na ausência de adubação nitrogenada
(somente
inoculação), foi determinada sob condições de campo. Os 11
tratamentos foram distribuídos em blocos ao acaso, com 6
repetições. Na antese e na maturação fisiológica, foram
avaliados a massa seca e o N-total na palha, na espiga e/ou
nos grãos; na colheita final, avaliaram-se o rendimento, o
peso de 1000 sementes, o número de espigas/m2 e o N-total na
palha e nos grãos. Em média, os tratamentos testemunha e
inoculados produziram 1.871,7 kg de grãos/ha, 21,13 % menos
que os tratamentos que receberam 15 kg N/ha na semeadura
(2.267,3 kg/ha), e a adição de 45 kg N/ha no afilhament.o
propiciou o acréscimo de 41,7 % no rendimento de grãos
(2.651,6 kg/ha), em comparação à testemunha. Não houve
diferença significativa em relação à inoculação das sementes
com as duas estirpes de Azospirillum testadas. Entre os
tratamentos que apresentaram o mesmo rendimento de grãos
(2.600 a 2.800 kg/ha, correspondente às maiores doses de N),
aqueles inoculados assimilaram maior quantidade de N, no
período compreendido entre a antese e a maturação. No
entanto, a maior parte desse nitrogênio não foi remobilizada
para os grãos, permanecendo na palha sem que o rendimento
final tenha sido alterado.

1 Resumo apresentado
no 111 Simpósio Brasileiro
de
Microbiologia
do
Solo, Londrina, PR (6 a 10/7/94).
2 EMBRAPA-Certro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 Bolsista da FAPERGS.
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E RESPOSTAS

DE GENÓTIPOS

J.G. de Freitas2,
C.E. de o. Camarg02,
H. Cantarella3
e V.J. Ramos4

DE TRIGO

A.W.P.

A

CALCÂRIO

Ferreira

E

Filh02

Com base na hipótese,
de que os genótipos de trigo (Triticum aestivum L.) apresentam
variábilidade
genética,
quanto
a eficiência
e ou a resposta ao calcário e fósforo
com relação a produção de grãos foi realizado este trabalho.
Entende
por eficiência
maior produtividade
de grãos.
Os experimentos
foram instalados
na Estação Experimental
de Itararé, SP,
em
condição de sequeiro e em sucessão à soja, no período de 1991
a 1993.
O delineamento
estatístico
utilizado
foi o de blocos
ao acaso no esquema de parcelas
sub-subdividida
com quatro
repetições.em
sucessão.
A parcela foi constituída
por
três
doses de calcário dolomítico
(O; 6,5 e 13 t/ha), subparcela
de três doses de fósforo
(super triplo)
(O, 30 e 90 kg
de
P205/ha e a subsubparcela
de 3 genótipos de trigo
(Anahuac,
IAC-24 e IAC-60). De maneira geral, o cultivar IAC-60 foi
considerado
mais eficiente
ou seja mais produtivo,
do
que o
IAC-24 e Anahuac,
com relação a produção de grãos.
Todas
as
variedades
de trigo estudadas
responderam
mais acentuadamente
até a dose média do calcário,
porém, o genótipo IAC-60 foi
o
mais responsivo.
Da dose zero até a dose média dA calcário,
o
Anahuac foi menos responsivo
ao fósforo, do que o IAC-60
e
IAC-24; o que mostra a necessidade
da tolerância
ao alumínio.
Da dose média até a dose máxima de calcário as respostas
dos
genótipos
de trigo ao fósforo foram semelhantes;
mas os
cultivares Anahuac e IAC-60 foram mais responsivos
ao fósforo. O
cultivar IAC-60 foi classificado
como eficiente
(mais produtivo) e responsivo
ao calcá rio e fósforo; como ineficiente
as
variedades
Anahuac e IAC-24. Quanto a resposta ao calcário
e
fósforo houve um efeito associativo
podendo ser que as doses
mais econômicas
de calcário e fósforo sejam 6,5 t/ha e 90 kg
de P205/ha, respectivamente.

Instituto Agronômico
de Campinas,
SP,
Av.
1481, Caixa Postal 28, Tel. 0192-42-6161

Barão

de Itapura
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PRODUÇAO DE BIOMASSA DE CULTIVARES E DE LINHAGENS DE TRIGO
INOCULADAS COM ESTIRPES DE Azospirillum spp.1

A produção de biomassa de 12 cultivares e de 21
linhagens' de trigo, cujas sementes foram inoculadas com 2
diferentes estirpes de Azospirillum, JA02 (~. lipoferum) e
245 (A. brasilense), foi avaliada em ensaio em jarras de
Leonard. Além dos tratamentos com estirpes de Azospirillum,
incluiu-se outro sem inoculação. Os tratamentos
foram
distribuídos em blocos ao acaso, com 3 repetições, com 2
plantas/vaso. Aos 30 dias após a germinação, avaliaram-se as
massas da matéria seca de raiz e da parte aérea, após
secagem em estufa a
70 0C, por 48 horas. Não se observou
efeito direto das estirpes nas variáveis analisadas; somente
efeito da interação entre estirpes nas massas da matéria
seca da parte aérea e total (raiz + parte aérea), sendo que
as cultivares RS 1 e CEP 17 responderam somente à estirpe
JA02, enquanto a cultivar BR 32 respondeu à estirpe 245. Nas
21 linhagens testadas, somente se detectaram diferenças
significativas entre as linhagens nas massas da matéria seca
da parte aérea e total (raiz + parte aérea), não se
observando diferenças na massa da matéria seca radicular. Em
termos
gerais,
houve
interação
entre
estirpes
de
Azospirillum e cultivares de trigo, indicando a necessidade
de se estudar a especificidade das estirpes e as cultivares
para obter melhores resultados da inoculação das sementes de
trigo com essas bactérias.

1 Trabalho apresentado
no rrr Simpósio Brasileiro
de Microbiologia
do
Solo, Londrina, PR (6 a 10/7/94).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 Bolsista da FAPERGS.
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RESPUESTA A LA INOCULACION CON Azospirillum brasilense DEL
CULTIVO DEL TRIGO (Triticum aestivum L.), EN CONDICIONES DE
CAMPO

Se realizaron una serie de ensayos a campo com el
objetivo
de
aportar
bases
experimentales
sobre
la
factibilidad de aplicar la inoculación de Azospirillum sp.
en el cultivo de trigo (1'.. aestivum L.). Esta información
corresponde a una serie de experimentos realizados en los
afios 1987,1988
Y 1989 en dos localidades de la Pcia. de
Buenos Aires. Los mismos
fueron disefiados en bloques
aleatorizados y analizados como experimentos factoriales.
Las cepas empleadas de Azospirillum brasilense fueron Az 12;
Az 35; Az 39; y Az 245; las que fueron inoculadas en las
variedades de trigo Leones INTA y Victoria INTA, incluyendo
tres tratamientos de fertilización nitrogenada (O kg N, 40
kg N Y 80 kg N/ha) aplicada como urea. Se efectuaron
fertilizaciones con fósforo en base al análises químico
previo a la siembra. Las caracteristicas edáficas de ambas
localidades correspondieron a suelos Hapludoles típicos. Se
determinó producción de biomassa, rendimiento en grano a
partir de una muestra de 1 m2 de cada parcela y porcentaje
de nitrógeno total por el método de Kjeldhal. En la
experiencia de 1987 la variedade Leones INTA incrementó
significativamente la producción de biomasa y contenido de
nitrógeno en parte aérea en espigazón, especialmente con la
cepa Az 39. (p=O,05). En 1988, el mismo ensayo si bien no
arrojó datos significativos, manifestó igual tendencia que
el afio anterior,
es decir,
la cepa Az
39 influyó
positivamente. En el ensayo de 1989, la cepa Az 39 fue la
que arrojó un incremento de 40 % en materia seca con
respecto al testigo en estado lechoso. Hubo respuestas
significativas (p=0,05) en el porcentaje de nitrógeno en
planta y en grano a los 94 dias después de la siembra y en
el momento de cosecha (p=O,01). Es evidente que existe una
afinidad muy estrecha entre variedades de trigo e cepas de
AzospiriJlum sp., pues de las tres cepas ensayadas, la Az 39
fué la más efectiva. Si bien en los ensayos los resultados
no han sido estadisticamente significativos en todos las
casos, se manifestó una tendencia marcada que el efecto de
la inoculación fue comparable a la aplicación de las dosis
minima de nitrógeno (40 kg N/ha). Estas respuestas abrirían
interesantes perspectivas para el ahorro de fertilizante.

1 Cátedra de Microbiologia.
2 Cátedra de Cerealicultura.
3 Cátedra de Bioquimica
de
Ia Facultad
Martín 4453 Bs.As. 1417, Argentina.
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USO DE Azospirillum brasilense COMO FORMA DE INCREMENTAR A
DISPONIBILIDADE DE NITROGENIO PARA TRIGO

Para avaliação das respostas à inoculação das sementes
de trigo com Azospirillum, preparado na forma de turfa em pó
e de turfa granulada, instalou-se um ensaio sob condições de
campo na EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
(CNPT), em Passo Fundo, RS. Utilizaram-se a variedade de
trigo BR 23, as estirpes de Azospirillum brasilense 245 e JA
04, um tratamento com 60 kg N/ha (15 kg na semeadura e 45 kg
no afilhamento) e um tratamento com 15 kg N/ha, na
semeadura, para o inoculante em pó nas duas estirpes,
incluindo-se também uma testemunha absoluta, totalizando 8
tratamentos,
distribuídos
em blocos
ao
acaso, com
6
repetições. Todos os tratamentos apresentaram produção de
grãos superior à da testemunha (sem N e sem inoculante),
variando entre 8,3 % e 67,0 %, sendo este último o
tratamento que recebeu 60 kg N/ha. Os tratamentos que além
da inoculação (inoculante em pó) receberam 15 kg N/ha na
semeadura apresentaram rendimentos 26,3 % e 43,4 %, com as
estirpes 245 e JA 04, respectivamente, superiores ao da
testemunha. Considerando o rendimento de grãos acima do da
testemunha, e os tratamentos que receberam nitrogênio na
forma de uréia, o tratamento nitrogenado
(60 kg N/ha)
produziu 27,2 kg de grão para cada kg de N aplicado,
enquanto que os tratamentos inoculados, estirpes 245 e JA
04, que receberam somente 15 kg N/ha na base, produziram
42,6 kg e 67,1 kg de grãos, respectivamente, para cada kg de
N aplicado. Esses resultados indicam que a inoculação das
sementes de trigo com inoculante turfoso em pó, das estirpes
de A. brasilense 245 e JA 04, fazem com que a planta de
trigo utilize mais eficientemente o nitrogênio existente ou
adicionado ao solo.

1 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa
99001-970, Passo Fundo, RS.
2 Bolsista do CNPq.
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UTILIZAÇAO DE NITROGÊNIO EM PLANTAS DE TRIGO INOCULADAS COM
Azospirillum brasilense, ESTIRPE 245, EM CONDIÇÕES DE CAMPOl

O rendimento de grãos e a eficiência no uso de
nitrogênio em 2 cultivares de trigo (IAC-5 e BR 23), cujas
sementes foram inoculadas, por ocasião da semeadura, com a
estirpe de A. brasilense 245, foram avaliados em condições
de campo naEMBRAPA-CNPT, Passo Fundo, RS. A inoculação + 15
kg N/ha, na semeadura, e 15 kg N/ha, no plantio, + 45 kg
N/ha, no afilhamento
(60 kg N/ha), juntamente com os
tratamentos inoculados, totalizaram 4 tratamentos, que foram
distribuídos em blocos ao acaso, com 4 repetições. Aos 129
dias após a semeadura (DAS), avaliaram-se a massa seca e o
N-total da palha e da espiga, e na colheita final, o
rendimento de grãos. Em relação às variáveis analisadas, não
se detectou nenhuma diferença estatística. Quando foram
consideradas as diferenças entre o teor de N presente na
planta aos 129 DAS e o teor de N presente nos grãos, o
tratamento inoculado acumulou cerca de 28 % mais N na palha,
N esse que não foi r~mobilizado para os grãos. Esses
resultados indicam que a inoculação das sementes de trigo
com A. brasilense, estirpe 245, em condições de campo,
propiciou aCÚIDulo de N na planta. No entanto, esse N não
teve influência no rendimento de grãos.

1 Resumo apresentado
no 111 Simpósio Brasileiro
de
Microbiologia
do
Solo, Londrina, PR (6 a 10/07/94).
2 EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), Caixa Postal 569,
99001-970 Passo Fundo, RS.
3 Bolsista do CNPq.
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gPOCA DE APLICAÇÃO DE NITROGENIO EM TRIGO:
RENDIMENTO.

RESPOSTA DOS COMPONENTES DO

C. M. Mundstock1
C. Bredemeier2

A variação na epoca de aplicação de nitrogênio em trigo constitui um eficiente método para a manipulação do rendimento de grãos, através do
estímulo específico aos seus componentes. Neste sentido, o momento do a
porte de N às plantas é fundamental nos períodos em que o potencial de
rendimento está sendo estabelecido. O número de espigas e de espiguetas
por espiga são partes importantes do rendimento e sofrem forte influência pela variação do momento em que o nitrogênio é suprido. Com o objetivo de estabelecer as etapas críticas da planta em relação às necessidades de nitrogênio, visando potencializar o rendimento de grãos e seus
componentes, foram realizados trabalhos a campo em solo com pequeno suprimento natural de N. Estes trabalhos foram conduzidos na Estação Experimental Agronômica da UFRGS (Eldorado do Sul, RS) nos anos de 1992
e 1993 com a cv de trigo BR 23, semeada em fins de junho na densidade
de 350 sementes aptas/m2• O solo da área experimental pertence à unidade de mapeamento são Jerônimo (Podzólico Vermelho-escuro), franco-argiloso, com 2% de matéria orgânica. Os tratamentos constaram da aplicação
de 40 kg N/ha em diferentes períodos do desenvolvimento das plantas: emergência, emissão da 3~ folha, emissão da 5~ folha, emissão da 7~ folha e emborrachamento, sendo que os três primeiros períodos foram segui
dos ou não da aplicação de N (40 kg/ha) por ocasião da emissão da 7~ fo
lha. Foram analisados o rendimento de grãos e seus componentes, peso de
palha na colheita e índice de colheita. Os resultados indicaram que o
suprimento de N pelo solo foi capaz de propiciar rendimentos de grãos
em torno de 1400 kg/ha. Os tratamentos nos quais o N foi aplicado até o
início da emissão da 3~ folha resultaram em aumentos no nQ de grãos/espiga, decorrentes do aumento no número de espiguetas. Já o nQ de espigas foi influenciado pelo N aplicado mais tarde (por volta da emissão
da 7~ folha),em decorrência da maior sobrevivência de colmos. Os tratamentos que combinaram as épocas que favoreceram individualmente cada um
dos dois componentes resultaram nas melhores respostas em termos de nQ
de grãos/área e rendimento de grãos. O rendimento esteve correlacionado
com o nQ de grãos/espiga(r=0.86,P=0.01) e o nQ de grãos/m2 (r=0.97,P=
0.01). O I.C. e o peso de grão foram similares entre os tratamentos e o
rendimento de palha acompanhou as variações do rendimento de grãos. Em
função destes resultados, o manejo da aplicação de N deve ser feito até
o período de emissão da 7~folha. A época exata de aplicação deve ser de
terminada em função dos fatores que afetam a disponibilidade
deste nu~
triente para as plantas.
l/Professor da Faculdade de Agronomia/UFRGS.
Porto Alegre,RS. Pesquisador do CNPq.
2/Acadêmico do curso de Agronomia/UFRGS.

Caixa Postal 776,90001-970

Bolsista do CNPq.
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PAINEIS E PALESTRAS

ASPECTOS REOLÓGICOS Y MOLECULARES ASOCIADOS
INDUSTRIAL DEL TRIGO
A. Amaya y R.J. Pena
Centro Internacional
CIMMYT, México
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EI trigo es el cereal más cultivado en el mundo debido
que se adapta a diversos climas y tipos de suelos, y a su
versatilidad en Ia elaboración de un amplio número de
productos
de
panificación,
respostería,
y
de
pastas
alimentarias.
Esta versatilidad deI trigo en Ia elaboración de
productos diversos de Ia alimentación humana, se debe a que
el trigo es el único cereal (ahora tambien Triticale) que
contiene proteínas insolubles (gliadinas y gluteninas) Ias
cuales, en presencia de agua, se hidratan e interaccionan
para formar un cuerpo visco-elástico llamado gluten. Las
variedades de trigo varían en cuanto a sus propiedades
visco-elásticas (resistencia o fuerza, y extensibilidad). EI
gluten fuerte y extensible permite Ia elaboración de masas
de harina con buena capacidad de retención de gas durante Ia
fermentación, que pueden expanderse para producir panes de
alto volumen y miga_ suave y esponjosa. EI gluten media
fuerte a débil y extensible es adecuado para producir masas
que puedan laminarse y extenderse para así elaborar panes
planos, o productos de galletería. Finalmente, el gluten
tenaz permite
formar masas
firmes, adecuadas para
Ia
extrusión en Ia elaboración de pastas alimentarias tales
como el espaghetti.
Las
propriedades
visco-elásticas
deI
gluten
son
genéticamente
controladas
pero
pueden
ser
modificadas
significativamente por factores ambientales, fertilidad de
suelo, prácticas culturales, y por Ias enfermedades.
La calidad deI gluten puede ser medida por medio de
análisis de masas (de harina y agua) con instrumentos de
reología tales como el Mixógrafo y el Alveógrafo. Las
características evaluadas pueden ser utilizadas en programas
de
fitomejoramiento
para
identificar
progenitores
que
permitan el mejoramiento de Ia calidad deI trigo, de acuerdo
a Ias necesidades de Ia industria. Existen tambien micropruebas, como Ia sedimentación con dodecil sulfato de sodio,
que permiten
Ia selección de plantas
individuales
en
generaciones segregantes con calidad de gluten deseable.
En el presente es posible identificar, por media deI
análisis electroforético,
subunidades de Ias gluteninas
(gluteninas de alto y bajo peso molecular) y Ias gliadinas
que presentan efectos positivos en Ia calidad deI gluten. La
identificación
de
estas
subunidades,
Ias
cuales
se
encuentram bajo el control de diversos genes en varios

cromosomas, no es afectada por factores externos (media
ambiente, etc.), por 10 cua1 es factib1e identificar1as y
manipu1ar1as bajo cua1quier condición agro-c1imato1ógica. E1
uso de 1a información sobre subunidades de gluteninas y
gliadinas, en conjunto con 1a de 1as características
reo1ógicas, debe permitir un proceso de mejoramiento de 1a
ca1idad de trigo más eficiente y de menor costa.

L.A. Hunt
Department of Crop
Ontario, Canada

Science, Universi ty of Guelph,

Guelph,

Crop simulators range from simple statistical yield
predictors to complex development, growth and yields models.
The latter, based on descriptions of the processes that
underlie development and growth, offer the prospect of wide
application. These models have generally been structured in
terms of submodels dealing with different aspects of growth
and development. Aspects covered have included reproductive
development,
canopy growth, dry matter
production
and
distribution, grain formation and filling, water uptake and
loss, nitrogen uptake ad re-mobilization, and more recently,
disease development.
Comprehensi ve crop models can be used both to analyze
experimental data, and to calculate performance over a
sequence of years. For the latter, in the absence of a long
run of weather data, the crop models need to be coupled with
weather simulators. The outputs from long term runs show how
the yields obtained by using particular crop production
practices vary from year to year. The raw data output, which
are difficult to use for decision making, can ben used as
input to application packages that use them to calculate
cumulative
probability
functions
of
yield
ar
derived
monetary variables such as net profi t. Comparison of such
functions could lead to the identification of preferred
options for farmers with particular risk preferences.
This paper will deal with the structure of some of the
current crop simulators, with their calibration, and with
their
performance
characteristics.
In
addition,
some
software for aiding the use of model outputs in decision
making will be described. The latest release (Version 3.O)
of the software package DSSAT will be mentioned in this
connection.

NEW TECHNIQUES FOR OBTAINING DISEASE RESISTANT WHEAT
CULTIVARS
A.J. Worland
J.I. Centre, Colney, Nowich, UK
During recent years the development of a wide range of
very precise
genetic
stocks,
the availability
of new
biochemical and molecular markers and new techniques for
genetic analysis have made genetic studies of agronomically
important characters of wheat easier and more precise. The
improved knowledge generated by these studies will help
breeders to develop improved cultivars.
To illustrate how the new techniques can be used to
obtain wheat cultivars with improved disease resistance two
separate
studies
of
resistance
to
eyespot
'Pseudocercosporella herpotrichoides'
and
broad
spectrum
adult plant· resistance
to rusts
and mildew
will
be
considered as examples.
Amongst hexaploid wheat cultivars levels of resistance
to eyespot are only moderate. The old French wheat CappelleDesprez shows some of the best levels of resistance. Studies
utilizing single chromosome intervarietal substitution lines
show
chromosome
7A
carries
the
main
components
of
resistance. Until recently the Cappelle-Desprez
genetic
resistance combined with added chemical control when levels
of soil infection were high were sufficient to reduce yield
losses to acceptable levels. Recently the evolution of races
of eyespot resistant to chemical control increased the need
to find additional genetic resistance. Improved genetic
resistance was introduced into hexaploid wheat from Aegilops
ventricosa. The resistance is located in chromosome 7D so
can be combined wi th the 7A Cappelle-Desprez resistance.
Mapping
experiments using single chromosome recombinant
lines have detected a biochemical marker which can be used
to select resistant seedlings on half grains without the
need
for
laborious
pathological
tests,
thus
enabling
breeders to rapidly introduce the improved resistance into
new cultivars producing varieties
that have sufficient
genetic resistance to grow in heavily affected soils without
the need for additional chemical disease controlo
Experiments using aneuploid lines have shown that adult
plant resistance to yellow rust {Puccinia striformis} is
very complex being determined by genes on many chromosomes
that
act
to
either
promote
resistance
or
promote
susceptibility. A durably resistant cultivar is probably one
with a good balance of many genes promoting resistance and
few genes promoting susceptibility. The same adult plant
genes that determine resistance to yellow rust appear to act
against brown rust (Puccinia graminis) mildew
{Erysiphe

graminis) and probably Fusarium head blight. The genes are
being mapped and markers are being sought so that breeders
can handle the genes in segregating populations and select
out appropriate genotypes that should show high levels of
durable adult plant resistance.

C.A. Pouiller
Secretaria de Mercados Agricolas y Agroindustriales - SAGyP,
Buenos Aires, Argentina
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El trigo es el grano de mayor difusión en Ia Argentina,
superado en cuanto a volumen de producción ocasionalmente
por el maíz y en los últimos afiospor Ia soja.
La evolución deI área sembrada muestra
una alta
correlación con Ia tendencia observada por los precíos deI
grano en el mercado mundial. Esto refleja Ia importancia que
tuvo el contexto internacional con relación aI desarrollo
deI cultivo en Ia Argentina.
Sí se advierte, que Ia fase descendente del precio
internacional del trigo, acaecida a mediados de los afios
ochenta, es acompafiada por un disminución del área sembrada
en Argentina, situación que se revierte al finalizar la
década.
En el aspecto técnico, el principal cambio observado
correspondió
a la introducción de las variedades
con
germoplasma
mejicano,
el
que
además
de
elevar
los
rendimientos, permi tió una reducción del ciclo producti vo
que derivó en la difusión del doble cultivo trigo-soja, a
partir
de
la generalización
de
la
siembra
de
esta
oleaginosa.
El cultivo de trigo, como la mayor parte de la
producción granaria argentina, se orienta a la exportación.
Dicha definición se basa no sólo en la porción de Ia
producción
que
se
exporta,
sino
además
en
que
Ias
oscilaciones que se registran en la misma, afectan casi
exclusivamente aIos volúmenes exportados deI cereal.
Esto nos deriva aI concepto de saldo exportable, que
define a todo aquel remanente de Ia produción que no se
consume internamente. En Argentina, los saldos exportables
de trigo varían en Ia misma cuantía que los cambios en los
volúmenes de producción, y se embarcan en su totalidad
durante la temporada.

- La relativa ineslasticidad de Ia demanda local
harina de trigo, originada en un consumo interno que
puede considerar constante en el mediano plazo.
- La baja participación de Ia oferta de este origen
el mercado mundial. En los últimos afios el volumen

de
se
en
de

producción
argentina
representó
el 2 % de total mundial,
y
las exportaciones
el 5 % del total exportado.
La industria
molinera,
que absorbe
cerca del 90 % del
consumo interno de trigo, moltura anualmente
entre 4.0 y 4.2
millones
de
toneladas.
La
estructura
de
la
industria
molinera
muestra
en la última
década un crecimiento
en la
capacidad
de molienda,
cierta
estabilidad
en el número
de
empresas
y un proceso
de concentración
en los molinos
más
grandes,
evidenciando
una mayor
variación
en la escala
de
producción.
Esta
industria
tiene
como
objeto
principal,
la
producción
de harina
de trigo
para
abastecer
el consumo
doméstico.
De su processo
productivo
se obtienen
además
subproductos
afrecho
y/o
afrechinello
los
que
se
comercializan
en
una
porción
importante
en
el
mercado
internacional.
Las
exportaciones
de
estos
derivados
disminuyeron
de 600 mil a 200 mil toneladas
anuales,
luego
que la C. E. E. aranceló
sus importaciones,
representando
en
el ciclo 1992/93 menos del 5 % de los embarques
totales del
subsector
trigo.
Las exportaciones
de harina de trigo fueron marginales,
pero en los últimos anos presentan
una evolución
cresciente,
asentada
fundamentalmente
en
el
convenio
comercial
con
Brasil,
suscripto
a partir
de
1992,
y
vigente
en
la
actualidad
por un volumen
de 340 mil tns. para el período
marzo-diciembre
de 1994.
A
partir
del
ciclo
1989/90,
con
el
proceso
de
desregulación
de la economia,
cambia
la política
triguera
con la disolución
de la Junta Nacional
de Granos, organismo
con alta intervención
en el mercado
interno
y externo
del
cereal.
Dicha modificación
de la operatoria
comercial
determinó
un cambio en la política
de compras de los molinos,
la caída
del intervencionismo
en este mercado y una alteración
de la
composición
de la demanda y de la competencia
interna en la
época de cosecha.
Estos
factores,
entre otros,
impulsaron
variaciones
en la conducta
de la oferta y consecuentemente
en
la estacionalidad
de
ingreso
del
trigo
al
circuito
comercial,
el que experimentó
una menor concentración.
Hasta
el ciclo
1988/89,
al iniciarse
el mes de marzo
ya habían
ingresado
en promedio
6.6 millones
de toneladas.
En cambio
desde
el
ciclo
1989/90
el
ingreso
promedio,
en
dicho
período, disminuyó
a 5.7 millones de toneladas.

La zona triguera se extiende a toda
concentrándose
mayoritariamente
en
diferenciadas:
en el sur de la provincia

la región pampeana,
dos
zonas
bien
de Buenos Aires, y

en el área maicera tradicional (Sur de Santa Fe, noroeste de
Buenos Aires, y oesté de Córdoba) .
En el área maicera tradicional es donde la producción
se efectúa como doble cultivo con la soja, en tanto que en
el sur bonaerense, donde recién esta ingresando la soja, el
trigo aparece como monocultivo o compitiendo con el girasol,
cereales secundarios
(mijo, avena), cebada cervecera y
nuevas alternativas como la canola.
La provincia de Buenos Aires participa en más de la
mitad del área sembrada, seguida en importancia por Santa Fé
y Córdoba que registran una participación conjunta superior
al 25 %.

La siembra de trigo se efectúa en la temporada
invernal. Al ser uno de los cultivos más difundidos, debido
a
su
buena
adaptación
a
las
distintas
condiciones
agroecológicas, la misma se extiende desde el mes de mayo,
cuando se inicia en el noroeste del país, y finaliza
usualmente entre la segunda quincena del mes de julio y la
primera de agosto, en el sur de la provincia de Buenos
Aires.
Las tareas de cosecha se inician en el mes de noviembre
y se extienden hasta la primera quincena del mes de enero.
En el último trimestre del afio se inicia la recolección de
las producciones del hemisferio sur y de los cultivos de
primavera en el hemisferio norte, las que comprenden una
parte minoritaria de la producción mundial. Por 10 tanto se
puede caracterizar el ingreso del trigo argentino en el
mercado mundial como de contraestación, en relación a la
época del afioen que se registra.
Los rendimientos del cultivo de trigo pan en Argentina
alcanzaron en la temporada 1992/93 a 23.2 qq/has, uno de los
niveles más altos, y en 1993/94 19.4 qq/has, rendimiento que
se ubicó
por
debajo
del
normal
debido
a problemas
climáticos. La producti vidad es inferior a la obtenida en
otros países exportadores, los que tienen un consumo de
fertilizante muy superior.
Es importante destacar que el área fertilizada de trigo
muestra
una
tendencia
claramente
ascendente,
pudiendo
alcanzar en el ciclo 1994/95,
recientemente sembrado, el
5'0 % de la superficie sembrada a nivel nacional, es decir
cerca de 2.5 millones de has.

Como
en
la mayoría
de
los productos
agrícolas
argentinos, la comercialización del trigo está vinculada
fundamentalmente con el comercio exterior. El volumen de
grano exportado en el ciclo 1990/94 alcanzaria a la cifra de
4.7 millones de toneladas, sobre una producción estimada en

9.3 millones de toneladas, con un ingreso estimado de
divisas de 564 millones de dólares. El valor de estas
exportaciones trigueras representaría el 11 % del total
correspondiente a granos y derivados de la molienda.
En los últimos anos se visualiza una extensión del
período de comercialización como consecuencia de una menor
concentración temporal del movimiento físico así como de las
ventas por parte del productor.
En la concreción de este proceso se conjugan, además de
ia eliminación de los programas de compra de la JNG, varios
factores independientes del accionar de este organismos,
tales como:
- Desestacionalización de los embarques al exterior
como resultado de una mayor participación de los paises
limítrofes
como
destino
del
trigo
argentino
y
la
desregulación de mercado brasileno, el principal importador
en los últimos anos.
- Aumento de la capacidad de acopio de los productores,
fundamentalmente aquellos localizados en el sur de la
provincia de Buenos Aires donde se ubica una de las mayores
concentraciones trigueras del país.
- Paralelamente se observa un mayor desarrollo de los
Mercados a Término locales (Buenos Aires y Rosario), los que
operan con futuros y opciones.
El destino de las exportaciones registró en la década
del ochenta una sustancial alteración, impulsada por los
subsidios existentes en el mercado mundial.
Se observa un desplazamiento de las ventas de trigo
desde los principales importadores mundiales, como la Unión
Soviética y China, captados por las ventas subsidiadas de
los Estados Unidos y la C.E.E., hacia los países limítrofes
y sudamericanos, como Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay,
etc, los que absorben en conjunto más del 80 % de las
exportaciones.
Esta nueva estructura de destinos para el trigo
argentino, tendió a consolidarse en base a la ventajas
competitivas en estos mercados,
la que
se asocia
a
condiciones políticas y de logística
favorables (MERCOSUR,
ventajas de fletes, etc), y a la situación actual de los
subsidios a la exportación en el mercado mundial (Valor de
los subsidios, países beneficiarios de los mismos, etc).
Al respecto, las exportaciones de trigo con destino a
Brasil se ubicaron en los últimos anos en un promedio
superior alas 3.2 millones de toneladas.

En relación al trigo, Ia conformación del Mercosur
integra al principal exportador de Sudamérica y quinto en el
mundo, Argentina
con el mayor
mercado
de consumo
e

importación de Ia región y uno de 105 más importan,tes a
nivel mundial, Brasil.
I
Siguiendo Ias estadísticas correspondientes aI Trienio
1991/1993, Ia producción argentina es el 76 % de Ia
producción total deI MERCOSUR y sus exportaciones el 100 %.
Por su parte Ia participación de Brasil en el consumo deI
MERCOSUR es deI 60 % Y en Ias importaciones deI 97 %.
La participación relativa deI conjunto de 105 países
signatarios deI acuerdo MERCOSUR en el mercado mundial de
trigo alcanza 2.5 % en Ia producción, se eleva aI 3 % de
consumo para alimento, aI 4.5 % de Ias exportaciones y el
5. O
%
de
Ias
importaciones,
considerando
los
datos
correspondientes aI trienio 1991/1993.
A partir de 1985 se observa un crecimiento constante y
sostenido de los volúmenes de trigo importados. Este proceso
tiene como eje a Brasil,' en donde se registra un incremento
de Ias importaciones desde 1.27 millones de tns. en 1987 a
volúmenes superiores aIos
5.0 millones de tns. en 105
últimos anos.
Con el acuerdo de abastecimento de trigo argentino a
Brasil, concretado en el Protocolo N° 2 de Ia Integración
entre ambas naciones, se observa un contínuo crecimiento de
Ias exportaciones de trigo argentino a ese país, que
determina que en Ia actualidad Brasil sea el principal
destino deI trigo argentino.
En
1993
los
embarques
con
destino
a
Brasil
representaron el 63 % deI total, con cerca de 3.5 millones
de tns, y Argentina el principal abastecedor de trigo en el
mercado brasileno. Es importante destacar que a partir de
1990
Ias
ventas
concretadas
superaron
105
volúmeres
consignados en el acuerdo, situación que demuestra una alta
compatibilidad entre Ia oferta argentina y Ia demanda
brasilena.
En Ia actualidad, el MERCOSUR en su conjunto ha
consolidado un importante mercado regional de trigo, que se
desarrolla a partir de un fluido intercambio entre los
países
que
10
integran.
Las
dimensiones
y
ventajas
competitivas deI sector triguero argentino, han determinado
Ia especialización deI mismo como principal oferente deI
Mercado Común.
En relación a Ias proyecciones de oferta, demanda y
comercio en el MERCOSUR,
debemos concentrarnos en Ias
perspectivas de producción en Argentina, Ias de consumo en
Brasil y Ias de comercio entre ambos países.
Las perspectivas para un incremento en Ia producción
argentina son favorables, no sólo por el nuevo contexto
mundial, sino además por condiciones internas, entre Ias que
se destacan:
I} El área sembrada de trigo en Argentina se ubica en
valores bajos con relación aIos
registrados en Ias últimas
décadas, deI orden de los 4.5/5. O millones de has. En los

últimos diez anos, en los cuales ya estaban totalmente
consolidados
los cultivos oleaginosos
en el país,
la
superficie osciló entre 4.5 y 6.0 millones de has, luego de
alcanzar valores máximos del orden de los 7.O millones de
has en los ciclos 1982/83 Y 1983/84.
2) Existe un potencial de aumento en la productividad,
considerando:
a) Avances genéticos en la semilla utilizada
b) Tendencia creciente en el uso de fertilizante
Por último, es importante destacar que desde la órbita
oficial se impulsa la adaptación de las normas de calidad
del trigo alas
nuevas exigencias del mercado mundial. En
este sentido se han estabelecido normas que premian los
elevados contenidos de proteína.

REALIDADE E POTENCIALIDADE DA PRODUÇÃO DE TRIGO NAS REGIÕES
CENTRO-SUL E CENTRAL DO BRASIL
S.R. Dotto
EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Londrina, PR
A triticultura brasileira, em função de características
edafoclimáticas, pode ser representada, atualmente, por três
regiões tritícolas distintas. A mais antiga e tradicional, a
região Sul do Brasil, compreendida pelos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Centro-Sul do Paraná, teve
grande
importãncia
no
desenvolvimento
da
triticultura
nacional, predominando até o final da década de 70. As
outras duas regiões,
a Centro-Sul,
compreendida
pelos
estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Norte e Oeste do
Paraná e a Central, composta pelos estados de Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso, Bahia e Distrito Federal, com início de
seu desenvolvimento
em meados da década de 60 e 70,
respectivamente, são responsáveis, a partir da década de 80,
pela maior parte da produção nacional de trigo. Em 1988,
quando atingiu-se a maior produção nacional de trigo, estas
duas regiões foram responsáveis por 70 % da produção.
No entanto, apresentam características distintas. A
região Centro-Sul, caracterizada por invernos moderadamente
secos e com geadas pouco frequentes, permite o cultivo nos
meses
de
outono
e
inverno.
A
baixa
precipitação
pluviométrica e a ocorrência de geadas em diferentes épocas,
durante o ciclo da cultura, são fatores limitantes à
expansão da mesma. Outros fatores, como a variabilidade do
clima de um ano para outro, a ocorrência de doenças durante
o ciclo e chuvas na colheita são importantes, mas não
limitantes.
Dos três estados componentes desta região tritícola, o
Paraná é o mais importante sendo, desde 1980, responsável
pela metade da produção nacional de trigo. Os estados de São
Paulo e Mato Grosso do Sul revezam-se pelo terceiro e quarto
lugares na produção. Constata-se, que nestes três estados,
após um período de crescimento quase contínuo da área
semeada, atingindo o máximo em 1986, um processo reverso,
até o presente momento, com maior intensidade a partir de
1991. A partir de 1985, apesar da redução da área,
constatou-se uma melhor produtividade média do que nos anos
anteriores, nos três estados, excetuando-se nos anos de
ocorrência de geadas e chuvas na colheita (1990, 1992 e
1993). Em lavouras conduzidas de acordo com a tecnologia
recomendada, obtiveram-se rendimentos ao redor de 3.400
kg/ha. Em áreas experimentais, foram obtidos, em 1993,
rendimentos de até 5.740 kg/ha.
A região do Brasil Central, em estado inicial do
processo produtivo, apesar de já apresentar oscilações na
área semeada, apresenta grande potencial de produção para a
cultura. Devido às condições
do clima da região dos
cerrados,
possibilita
duas
safras
anuais
(sequeiro e

irrigado), sem riscos de geadas, menor incidência de doenças
que nas outras regiões, aIta produtividade e boa qualidade
de produção.
Em condições
de
lavouras
irrigadas
por
aspersão, alcançou-se produtividade de 6.000 kg/ha, e em
área experimental, chegou-se ao redor de 8.000 kg/ha.
A triticultura, nesta região, tem grande potencial, com
mais de dois milhões de hectares passiveis de irrigação e
dois milhões para produção de sequeiro. Atualmente, somente
nos
Estados
de
Goiás
e
Distrito
Federal
existem,
aproximadamente, 45.000 ha irrigáveis e aptos ao cultivo de
trigo. Cabe salientar que o estado de maior produção e
produtividade e pioneiro nesta região é Minas Gerais, que
teve uma área semeada máxima de 24.000 ha em 1982 e
produtividade em lavouras com irrigação, acima de 5.000 kg.
A redução mais acentuada da área semeada na região
Centro-Sul,
deveu-se,
principalmente,
à
falta
de
uma
politica agricola para a cultura e, mais recentemente, pela
privatização da comercialização e baixos preços, associados
à escassez de recursos de crédito para custeio e altas taxas
de juros. Na região Central, além destes fatores, o trigo
irrigado
sofre
a
concorrência
de
outras
culturas
economicamente mais rentáveis, como o feijão, a ervilha e o
tomate.
Em ambas as regiões, Centro-Sul e Central, o potencial
de rendimento da cultura do trigo é promissor, devido às
condições climáticas mais instáveis na primeira e estáveis
na segunda, aliadas à disponibilidade de cultivares de alto
rendimento, vislumbram um grande potencial produtivo para o
futuro, desde que conduzidas segundo enfoque sistêmico para
produção de grãos, apoiado por uma firme e segura politica
agricola para a cultura, contemplando seguro em função da
área semeada, financiamento, preço e comercialização
e
apoiada por um estável programa de pesquisa.
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