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1. Introdução
A assistência técnica aos associados da cooperativa é fator primordial para a sustentabilidade da
atividade agropecuária, juntamente com o gerenciamento adequado da propriedade.
A Cotrisa dispõe de um corpo técnico qualificado em todas as unidades de recebimento de produtos
para prestar a melhor informação aos seus associados operantes através de vendas consultivas e orientação
técnica dos insumos adquiridos pelos associados. Desta forma oportuniza aos seus associados o acesso a
melhor tecnologia para agregar valor aos insumos e obter os melhores resultados com a aplicação desta
tecnologia.
Com a velocidade das mudanças tecnológicas e as exigências cada vez maiores para solucionar os
problemas e novos desafios impostos pela mudança do comportamento das pragas, doenças e plantas
daninhas, bem como o surgimento de novas espécies prejudiciais aos sistemas de cultivo é necessário estar
preparado para estes desafios.
Para levar estas tecnologias, com segurança de retorno econômico, aos associados, se torna
necessário a validação de novos produtos e tecnologias regionalmente. A Cotrisa, ao logo dos seus 50 anos de
existência, muito tem contribuído para o progresso da agricultura da região das Missões, através dos
trabalhos experimentais e de difusão de tecnologia agropecuária no CAAFC (Centro de Atividades Agrícolas
e Florestais Cotrisa), experimentos em lavouras de associados e realização de dias de campos, demonstração
de resultados, unidades demonstrativas palestras técnicas, e outras formas de difusão de tecnologia.
Com as mudanças ocorridas nos cenários do agronegócio a Cooperativa, para atender as demandas
dos seus associados, visando a melhoria da qualidade de vida dos mesmos e se manter viável no mercado,
está implementando novas formas de relacionamento com os seus associados com base na reciprocidade
cooperativa/associado.

2. Justificativa
A Cotrisa tem sua área de atuação em 13 municípios da região das Missões, onde as principais culturas
de exploração econômica são soja, trigo e milho, com uma área total cultivada anualmente de
aproximadamente 360.000 hectares, somando as três culturas. Para a produção destas culturas são utilizados
insumos agrícolas, os quais muitas vezes não tem uma validação de uso regional em função da alta dinâmica
de modernização e lançamento de novos produtos para fazer frente as exigências do mercado e gerar
soluções para os novos desafios no manejo do solo, utilização de novas cultivares, pragas, doenças e plantas
daninhas, bem como maior qualidade e eficiência nos processos.
Uma forma de introduzir e difundir novos produtos e tecnologias, com segurança e geração de
benefícios e soluções viáveis aos produtores é testar os mesmos nas condições edafoclimáticas dos
produtores, com avaliação, demonstração e divulgação dos resultados.
A Cotrisa possui uma boa experiência, com excelentes resultados destes trabalhos de unidades
demonstrativas realizados em parceria com empresas de insumos nos anos de 2001 a 2003. Com possível
desativação das atividades experimentais do CAAFC (Centro de Atividades Agrícolas e Florestais Cotrisa),
esta é uma proposta alternativa que vem a suprir e poderá até superar os resultados dos trabalhos
desenvolvidos neste centro em termos de resposta do uso de tecnologias.
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3. Objetivos Gerais
Este trabalho tem por objetivo formular uma proposta para implantação de Unidades Demonstrativas
para avaliação de cultivares, fertilizantes, corretivos, produtos fitossanitários e tecnologias de manejo de
culturas, solos, máquinas, implementos e outros em parceria com empresas fornecedoras da cooperativa.

4. Objetivos Específicos
- Avaliar o desempenho de cultivares de soja, trigo, milho e outras culturas a nível regional;
- Testar a eficiência e viabilidade econômica de produtos fitossanitários, corretivos, fertilizantes
novas tecnologias;
- Difundir tecnologias economicamente viáveis aos produtores associados da cooperativa;
- Auxiliar os produtores operantes da Cotrisa na tomada de decisão quanto ao uso de melhores
tecnologias para a sua propriedade;
- Melhorar a produtividade das culturas e eficiência econômica das propriedades a nível regional;
- Melhorar a qualidade tecnológica das propriedades rurais, com vistas a melhor rentabilidade;
- Ampliar o Marketing institucional e comercial da cooperativa e empresas parceiras;

5. Caracterização das condições de tempo ocorridas
durante o ciclo da cultura da soja na safra 2005/2006
No gráfico 1, pode-se verificar que as
precipitações foram baixas durante o ciclo da soja em
todos os locais, com as menores precipitações
registradas no mês de fevereiro. Já no mês de março
as precipitações foram normais na maioria dos locais.
.

É de fundamental importância conhecer as
condições de tempo, precipitações pluviométricas,
temperatura, dias de sombreamento e umidade
relativa do ar, ocorridas durante o ciclo da cultura da
soja, uma vez que estes fatores exercem grande
influência no comportamento de pragas, doenças e
fisiologia da cultura afetando o rendimento da
mesma.

Gráfico 2. Precipitações pluviométricas ocorridas durante o ciclo da
cultura da soja safra 2005/06, médias mensais de 08 locais.
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Gráfico 1. Precipitações pluviométricas ocorridas durante o ciclo da
cultura da soja safra/2005/06.
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No gráfico 2, pode-se verificar que o período
de maior deficiência hídrica foi nos meses de janeiro
e principalmente fevereiro.
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Gráfico 4. Temperaturas ocorridas em 08 locais durante o ciclo da
cultura da soja safra 2005/06.

A cultura da soja necessita uma maior
quantidade de água a partir da fase reprodutiva, que
inicia em meados de janeiro com a floração da
cultura, seguido pela formação de vagens e
enchimento de grãos. Na safra 2005/06 a maior
deficiência hídrica verificada nos locais de
realização deste trabalho foram justamente nos
meses de janeiro e fevereiro, sendo os prejuízos mais
expressivos em cultivares de ciclo precoce, pelas
características das mesmas em relação ao ciclo e
período de floração. É importante também citar,
uma vez que não aparece nos gráficos, a distribuição
irregular das chuvas durante todo o ciclo da cultura,
onde teve longos períodos sem chuvas.
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Gráfico 3. Dias nublados ocorridos durante o ciclo da cultura da soja
safra 2005/06.
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Gráfico 5. Temperaturas médias das médias mensais ocorridas durante
o ciclo da soja safra 2005/06.
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No gráfico 4, as temperaturas nos 08 locais
avaliados foram bastante elevadas durante o ciclo da
soja, principalmente, durante os meses de novembro
a fevereiro, situando-se na maioria dos locais acima
de 25 ºC, diminuindo somente após o mês de
fevereiro.

5.2. Luminosidade: os dados de luminosidade
são de fundamental importância em função da
fisiologia da soja e as respostas à luminosidade nos
diversos estádios fenológicos da cultura, bem como
quanto as condições de ambiente para a ocorrência
de doenças.
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No gráfico 5, pode-se verificar que as
temperaturas médias mensais dos 08 locais
avaliados foram elevadas de novembro a março,
ficando acima de 25ºC, sendo os meses de janeiro e
fevereiro que apresentaram maiores índices.
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Gráfico 6. Temperaturas médias registradas nos 08 locais em três
horários diários.

No gráfico 3, verifica-se um menor número de
dias nublados nos meses de novembro, dezembro e
fevereiro. No mês de janeiro foi verificado um
número de dias nublados maior, porém não se
traduziu em dias de chuva, conforme gráfico nº 2.
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5.3. Temperaturas: a temperatura tem uma
influência muito grande tanto no que se refere as
condições ideais para o estabelecimento das doenças
na interação hospedeiro-patógeno-ambiente, quanto
nas condições de desenvolvimento das plantas e
formação de fotoassimilados.
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No gráfico 6, pode-se verificar uma grande

Gráfico 9. Umidade relativa do ar registrada às 8:00, 12:00 e 18:00
horas, durante o ciclo da cultura da soja safra 2005/06.

variação de temperatura entre o horário das 08:00
horas para às 12:00 e 18:00 horas, sendo as
temperaturas na leitura das 08:00 horas entre 18 e 22
ºC na maioria dos meses, enquanto que as
temperaturas nos horários das 12:00 e 18:00 horas
variaram pouco e foram superiores a 26ºC durante os
meses de novembro a março.
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5.4. Umidade Relativa do Ar: este é outro
fator importante, no que se refere às condições de
ambiente para o estabelecimento de doenças da soja.
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Gráfico 7 . Umidade Relativa do Ar ocorrida em 08 locais,
durante o ciclo da cultura da soja safra 2005/06.

O gráfico 9, mostra claramente que a unidade
relativa do ar é menor na leitura das 08:00 horas,
apresentando uma grande diferença para os horários
das 12:00 e 18:00 horas, sendo que estas
praticamente não apresentam variação entre elas.
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6. TRABALHOS DE VALIDAÇÃO
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6.1. Dados gerais sobre os trabalhos de
No gráfico 7, Verifica-se uma variação nos
índices de umidade relativa do ar entre os locais
avaliados, porém o comportamento mensal é
semelhante em todos os locais. Os locais que
registraram os maiores índices de umidade foram
Catuípe e Coimbra.

validação da pesquisa.

6.1.1. Empresas participantes e
validação realizada.
Syngenta Proteção de cultivos portfólio
de produtos para tratamento de sementes,
fungicidas e inseticidas para a cultura da soja;
Bayer Crop Science - portfólio de
produtos para tratamento de sementes,
fungicidas e inseticidas para a cultura da soja
.

Gráfico 8 . Umidade relativa do ar registrada na
média de 08 locais durante o ciclo da cultura da soja 2005/06.
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Microquímica - uso adequado de
micronutrientes na cultura da soja através do
“ Cheque Folha”.

No gráfico 8, pode-se verificar que a umidade
relativa do ar foi menor nos meses de novembro,
dezembro e fevereiro. Em janeiro verifica-se uma
elevação da umidade relativa do ar o que corresponde
ao maior número de dias nublados registrados neste
mês, gráfico 3.

Inovagro - respostas do uso de inoculantes e
CoMo na cultura da soja.

5

Tabela 3. Dados sobre a localização da área e plantio das parcelas
eeeeeeeee.experimentais

Aminoagro - resposta do uso de aminoácidos
na cultura da soja.

DADOS DE LOCALIZAÇÃO E PLANTIO

Cotrisa - desempenho de cultivares de soja na
área de ação da Cotrisa e respostas no manejo de
doenças.
6.1.2. Resultados das análises de solo nas
áreas objeto deste trabalho:

PRODUTOR

Santo
Ângelo
Catuípe

Ricardo A.
Copetti
Antenor
Tedeschi

Entre Ijuis *

Oscar Jetske

Coimbra

Willy Hintz

287086

544005

278

São Miguel

Artur Lubeck

285080

545519

310

Fernando
Thomas

282784

546286

275

Roque Spohr

281278

547279

221

Valdir Reichert

281279

549053

206

São Pedro
Butiá

Tabela 1: Resultado da análise de solo realizada nos locais de
instalação das Unidades Demonstrativas - Ud´s.

Santo Ângelo
Catuípe
Entre Ijuis
Coimbra
São Miguel
Caibaté
Cerro Largo
São Pedro Butiá

LOCAL
Santo Ângelo
Catuípe
Entre Ijuis
Coimbra
São Miguel
Caibaté
Cerro Largo
São Pedro Butiá

ANÁLISE DO SOLO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS
Argila
pH
M.O
P
K
Al
C.T.C.
%
Água
% mg/L mg/L cmolc/dm3 cmolc/dm3
70
4,6
3,0
3,6
67
0,5
13,7
61
5,4
4,1
2,6 133
0,1
14,7
62
5,0
4,0 16,2 102
0,1
14,8
61
4,5
4,6 15,3 211
0,6
16,2
64
5,4
3,3
2,9 227
0,1
12,9
61
4,6
3,6
5,2 239
0,3
13,7
67
5,1
5,0 18,4 281
0,2
15,2
62
4,8
3,6 13,1 180
0,3
13,1

Ca
cmolc/dm3
4,5
8,0
6,6
5,3
6,1
5,7
6,7
4,8

Mg
S
B
Cu
cmolc/dm3 mg/L mg/L mg/L
1,8
41 0,41 6,7
2,5
34 0,75 3,0
2,6
35 0,71 4,3
2,0
46 0,45 4,8
2,8
15 0,43 4,1
1,3
50 0,57 8,5
2,4
38 0,50 5,4
1,8
38 0,45 3,9

Fe
mg/L
39
32
30
40
34
49
25
29

Mn
mg/L
370
850
175
435
170
485
500
260

281769

542722

375

282036

540223

357

DESSECAÇÃO
PLANTIO
DATA
PRODUTOS/DOSES
Realizada pelo
produtor
21/10/2005
22/11/2005

ZappQI(1,5)

29/11 e 27/12

ZappQI(1,5)/

22/11/2005
29/11 e
27/12

Realizada pelo
produtor
Realizada pelo
produtor
Realizada pelo
produtor
8/12/2005
Realizada pelo
produtor

30/11/2005
28/11/2005
26/11/2005
ZappQI(1,5)

8/12/2005
21/10/2005

* Foi realizado replantio

A tabela 3 demonstra que o plantio das unidades
demonstrativas ocorreu entre os dias 21 de outubro a
08 de dezembro de 2005.

V%
%
48
74
65
49
74
56
65
54

Tabela 4.Produtos e doses utilizadas nos tratamentos com fungicidas e
inseticidas, portfólio empresas e demais parcelas experimentais.
PRODUTOS E DOSES UTILIZADAS NOS TRATAMENTOS
1. FUNGICIDAS INSETICIDAS TRATAMENTO DE SEMENTES
Dose (Kg/100 kg
Nome Comercial
Nome Comum
sem)
Maxim XL
Fludioxonila+Metalaxil-M
100
Fludioxonila+MetalaxilMaxim XL + Cruiser
M+Tiametoxam
100 + 100
Cruiser
Tiametoxam
100
Derosal Plus
Carbendazina+Tiram
200
Derosal Plus +
Gaucho
Carbendazina+Tiram+Imidaclopride
200 + 100
Gaucho
Imidaclopride
1 ml/Kg sem
Atento + Derosal Plus Carbendazina+Tiram
200 + 200
Protreat
Carbendazina+Tiram
200
Protreat + Standak
Carbendazina+Tiram+Fipronil
200 + 50
Standak
Fipronil
50
3. FUNGICIDAS PARTE AÉREA DAS PLANTAS
Nome Comercial
Nome Comum
Dose (Litros/ha)
Priori+Ninbus
Azoxistrobina
0,2 + 0,5vv
PrioriXtra+Ninbus
Azoxistrobina+Ciproconazol
0,3 + 0,5vv
Priori + Score
Azoxistrobina+Difenoconazol
0,2 + 0,2
Folicur 200 EC
Tebuconazol
0,5
Sphere + Attach
Trifloxistrobina+Ciproconazol
0,3 + 0,25
Derosal + Folicur
Carbendazina+Tebuconazol
0,3 + 0,3
Opera
Epoxiconazol+Piraclostrobina
0,5
Folicur + Priori
Tebuconazol+Azoxistrobina
0,3 + 0,15
Impact
Flutriafol
0,5

Zn
mg/L
1,0
4,3
3,0
6,4
1,3
33,5
9,1
2,8

Na tabela 1, pode-se verificar em relação a
fertilidade do solo: a) todas as áreas apresentam alto
teor de argila; b) nas áreas de Santo Ângelo,
Coimbra, Caibaté e São Pedro do Butiá, o pH do solo
é baixo, apresentando níveis de alumínio trocável
elevados; c) a matéria orgânica das áreas é de nível
médio a alto; d) os teores de fósforo ( P ) são baixos
nas áreas de Catuípe, Santo Ângelo, São Miguel e
Caibaté e os teores de potássio ( K ) estão em níveis
elevados (muito alto), exceto nas UD de Santo
Ângelo que apresenta um teor menor, porém ainda

Na tabela 4, constam o nome comercial e nome
comum
e doses dos produtos fitossanitários
utilizados neste trabalho, nos respectivos
tratamentos.

6.2. Portfólio produtos Syngenta Proteção de
Cultivos:

Tabela 2. Adubação utilizada nas áreas de validação de pesquisa
ADUBAÇÃO UTILIZADA CONFORME ROLAS E HISTÓRICO DAS ÁREAS
Cultura
N
P
K
Fómula
Dose
LOCAL
Anterior
Kg/ha
Adubo
Kg/ha
Santo Ângelo
Aveia Preta
Inoculante 85 85 00-25-25
340
Catuípe
Trigo
Inoculante 107 53 00-30-15
355
Entre Ijuis *
trigo
Inoculante 40 60 00-20-30
200
Coimbra
Aveia Preta
Inoculante 40 60 00-20-30
200
São Miguel
Aveia Preta
Inoculante 98 49 00-30-15
325
Caibaté
Trigo
Inoculante 85 85 00-25-25
340
Cerro Largo
Trigo
Inoculante 40 60 00-20-30
200
São Pedro Butiá
Trigo
Inoculante 68 102 00-20-30
340
* Foi utilizado calcário füller na dose de 120 Kg/ha.

LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE

Gramoxone(1,5)

Caibaté
Cerro
Largo

LOCAL

LOCALIZAÇÃO

LOCAL

6.2.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo principal buscar informações regionais
sobre a eficiência do tratamento de sementes com
fungicidas e inseticidas visando o estabelecimento
da cultura, densidade de plantas, rendimento de
grãos, assim como o manejo de doenças de final de
ciclo e ferrugem asiática da soja.

Forma de
Aplicação
Na linha
Na linha
Na linha
Na linha
Na linha
Na linha
Na linha
Na linha

Na tabela 2, constam as fórmulas e quantidades de
adubo utilizado em cada área demonstrativa,
conforme interpretação pelo ROLAS.

6.2.2. Material e métodos: o trabalho foi realizado
em forma de parcelões de 2,1 x 6,0 metros, sem
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repetições, onde foram amostrados 6,15 m² por

Gráfico 10. Densidade final de plantas colhidas de soja em parcelas
c/ avaliação do tratamento de sementes de soja safra 2005/06.

parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
219 RR.
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Fonte: Becker, J. & Dezordi, G.A.

No gráfico10,
pode-se verificar que a
densidade de plantas é maior que a testemunha em
todos os tratamentos, sendo a mais significativa no
tratamento com fungicida Maxim XL. O tratamento
com inseticida Cruiser melhorou a população final de
plantas.

Engos Agr os Dimas e André da Syngenta nos Dias de Campo

6.2.3. Resultados e discussão:

Gráfico 11. Densidade final de plantas por unidade demonstrativa com
tratamentos de sementes de soja safra 2005/06.

Os resultados que serão apresentados referemse a dados de campo realizados na safra 2005/2006,
sem repetições, nas situações de clima e solo e locais
acima caracterizados, portanto em função destas
condições que interferem no desenvolvimento,
fisiologia das plantas, ocorrência de doenças e
aproveitamento dos nutrientes pelas plantas os
resultados de experimentos variam em função destes
e outros fatores.
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250000
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200000

150000
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Fonte: Becker, J. & Dezordi, G.A.
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Coimbra

S.Miguel

Trat. Padrão

Caibate

Maxim XL

C. Largo

Maxim XL + Cruiser

Média
Cruiser

No gráfico 11, verifica-se que em todos os
locais avaliados e praticamente em todos os
tratamentos, houve resposta ao tratamento de
sementes com os produtos utilizados. As maiores
respostas foram verificadas nas UD's de Coimbra e
Cerro Largo.

Sem Fungicida

Com Fungicida
Gráfico 12. Ganhos em rendimento de soja safra 2005/06, com o manejo
das doenças de final de ciclo.
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No gráfico 12, pode verificar-se que houve um
ganho em rendimento com a utilização de fungicidas
da parte aérea em todas as parcelas onde foi utilizado
o tratamento de sementes da soja.

6.3. Portfólio produtos Bayer Crop Science:
6.3.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo principal buscar informações regionais
sobre a eficiência do tratamento de sementes com
fungicidas e inseticidas no estabelecimento da
cultura, densidade de plantas, rendimento de grãos,
assim como o manejo de doenças de final de ciclo e
ferrugem asiática da soja.

Gráfico 13. Efeito da utilização de Cruiser no tratamento de sementes de
soja safra 2005/06, na média de 06 locais.

EFEITO DO CRUISER NO RENDIMENTO DE SOJA 2005/06
MÉDIA DE 6 LOCAIS

3000

6.3.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em forma de parcelões de 2,1 x 6,0 metros,
sem repetições, onde foram amostrados 6,15 m² por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
219 RR.

Cruiser
+ 128
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2697
2592
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2336 2343
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2103

Kg/ha

2000
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500

0

Santo Angelo

Catuipe

Coimbra

Maxim XL

S.Miguel

Caibate

C. Largo

Média

Maxim XL + Cruiser

No gráfico 13, verifica-se um maior
rendimento de soja nos tratamentos com Cruiser em
todos os locais avaliados, exceto Coimbra, numa
média de 128 Kg a mais na média dos tratamentos.

Eng° Agr° Rudimar Rossatto da Bayer participando nos dias de Campo
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6.3.3. Resultados e discussão:

No gráfico 15, verifica-se uma maior
densidade de plantas em todos os tratamentos sobre a
testemunha sem tratamento, confirmando a
eficiência do uso de fungicidas e inseticidas para a
manutenção e melhoria da população de plantas. As
parcelas com maiores densidades foram com os
produtos Derosal Plus, Derosal+ Gaúcho e Gaúcho
puro.

Gráfico 14. Ganho em rendimento de soja safra 2005/06, em 06 UD´s, com
diferentes tratamentos de sementes de soja.
GANHO DE RENDIMENTO SOJA TS 2005/06
MÉDIA 6 LOCAIS
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100

84
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Gráfico 16. Densidade final de plantas de soja por unidade
demonstrativa e produtos utilizados no tratamento das
Sementes.
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MEDIA
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0
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DENSIDADE SOJA PORTFÓLIO BAYER 2005/06
300000

FONTE: Becker, J. & Dezordi, G.A.

250000

No gráfico 14, verifica-se que houve uma
resposta positiva com a utilização de fungicidas e
inseticidas sobre o rendimento de grãos. As melhores
respostas foram com os produtos Atento + Derosal
Plus e Gaúcho.

Plantas/ha

200000

150000

100000

50000

0

Gráfico 15. Densidade final de plantas de soja safra 2005/06, com
diversos tratamentos de sementes.
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S.Miguel
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Derosal Plus + Gaucho

C. Largo
Gaucho
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AtentoR + Derosal Plus

FONTE: Becker, J. & Dezordi, G.A.
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250000

204878
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No gráfico16, verifica-se uma maior
densidade de plantas em todos os tratamentos
utilizados sobre a testemunha, sem tratamento, em
todas as UD´s. As maiores respostas foram
verificadas nas unidades demonstrativas de São
Miguel, Coimbra e Cerro Largo.
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150000
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100000

50000
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FONTE: Becker, J. & Dezordi, G.A.

Trat. Padrão
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Gaucho

AtentoR +
Derosal Plus
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com a aplicação do fungicida Sphere+Attach e 515
Kg/ha, como fungicida Derosal+folicur. Já com a
utilização de Folicur isoladamente não houve
resposta em rendimento.

Gráfico 17. Ganhos com fungicidas para manejo de doenças de final
de ciclo da soja sobre os tratamentos com fungicidas e
inseticidas no tratamento de sementes.
GANHOS COM FUNGICIDA SOJA 2005/06
MÉDIA DE 6 LOCAIS
800
700

6.4. Portfólio produtos Basf:

600
500

6.4.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo principal buscar informações regionais
sobre a eficiência do tratamento de sementes com
fungicidas e inseticidas no estabelecimento da
cultura, densidade de plantas, rendimento de grãos,
assim como o manejo de doenças de final de ciclo e
ferrugem asiática da soja.
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300
200
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MÉDIA

-100
-200

Testemunha

Trat. Padrão

Derosal Plus

Derosal Plus + Gaucho

Gaucho

Atento + Derosal Plus

FONTE: Becker, J. & Dezordi, G.A.

No gráfico 17, verifica-se que houve um ganho
de rendimento de soja com o controle das doenças de
final de ciclo com os produtos Sphere+Attach e
Derosal + Folicur, porém no tratamento com Folicur
puro houve uma redução no rendimento de grãos.
Gráfico 18. Ganhos com fungicida para manejo das doenças de final de
ciclo da soja safra 2005/06.

6.4.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em forma de parcelões de 2,1 x 6,0 metros,
sem repetições, onde foram amostrados 6,15 m2 por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
219 RR.

GANHOS COM FUNGICIDA SOJA 2005/06
MÉDIA DE 6 LOCAIS
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FONTE: Becker, J. & Dezordi, G.A.

No gráfico 18, nota-se um ganho de 473 Kg/ha

“Pingo” da BASF, nos Dias de Campo das Ud´s
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Gráfico 21. Densidade de plantas verificada em 05 UD´s, sob diversos
tratamentos de semente de soja safra 2005/06.

6.4.3. Resultados e discussão:

DENSIDADE SOJA PORTFÓLIO BASF 2005/06

Gráfico 19. Ganho em rendimento de soja com tratamento de sementes
com fungicidas e inseticidas na safra 2005/06.
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Fonte: Becker,J. & Dezordi, G.A.
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No Gráfico 21, verifica-se uma maior
densidade de plantas em relação a testemunha em
todas as UD´s e todos os tratamentos, exceto na UD
de Caibaté, no tratamento padrão. As maiores
densidades são verificadas no tratamento com
Protreat + Standak.

-50

-72
-100

Testemunha

Trat. Padrão

Protreat

Protreat +
Standak

Standak

MEDIA

Fonte: Becker, J. & Desordi, G. A.

Gráfico 22. Ganho de rendimento de soja safra 2005/06, com o manejo de
doenças de final de ciclo da soja, com diversos produtos.

No gráfico 19, verifica-se um ganho em
rendimento de todos os tratamentos, exceto no
tratamento padrão. A melhor resposta em rendimento
foi com o produto Standak, produzindo 194 Kg/ha a
mais que a testemunha.

GANHOS COM FUNGICIDA SOJA 2005/06 MEDIA DE 6 LOCAIS
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Gráfico 20. Densidade final de plantas em diversos tratamentos com
fungicidas e inseticidas no tratamento de sementes de soja
safra 2005/06.

163

143

100

0
0

SEM FUNG

OPERA

FOLICUR+PRIORI

IMPACT

MÉDIA

FONTE: Becker, J & Dezordi, G. A.

No Gráfico 22, verifica-se um ganho com o
manejo das doenças da soja, com todos os produtos
testados, porém a maior resposta foi conseguida com
o produto Opera.
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6.5. Comparativos entre portfólios
de produtos de empresas:

Plantas/ha

162439
150000
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Gráfico 23. Densidade final de plantas verificada em todas as Ud´s, com
tratamento de sementes com inseticidas e fungicidas.
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No gráfico 20, verifica-se que todos os
tratamentos responderam positivamente em relação
ao estabelecimento da cultura, garantindo uma maior
densidade de plantas que a testemunha. As melhores
respostas foram com os produtos Protreat e
Protreat+Standak.

No gráfico 23, nota-se claramente que nas
testemunhas utilizadas a densidade de plantas é bem
inferior aos demais tratamentos. As UD´s com maior
densidade final de plantas foram: Catuípe, em todos
os tratamentos e São Miguel, nos tratamentos com
fungicidas e inseticidas.
Gráfico 24. Densidade final de plantas de soja, na média de 5 UD´s,
com diversos tratamentos de sementes com fungicidas e inseticidas.

No gráfico 25, verifica-se um ganho em
rendimento de grãos na maioria dos tratamentos na
média de 6 locais avaliados. O melhor resultado
obtido foi com o inseticida Cruiser.

Gráfico 26. Ganho em rendimento com o tratamento de sementes
de soja com fungicidas e inseticidas em 6 Ud´s.
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No Gráfico 26, pode-se notar que nas UD´s de
Santo Ângelo e Catuípe não houve respostas no

No gráfico 24, verifica-se que na média dos
tratamentos a testemunha, sem fungicida e sem
inseticida apresenta as menores densidades de
plantas, havendo uma resposta em densidade para
todos os tratamentos utilizados, tanto fungicidas
como inseticidas ou a associação dos dois. As
maiores densidades verificam-se nos tratamentos
com fungicidas.
Gráfico 25. Ganho em rendimento no tratamento de sementes com
fungicidas e inseticidas em soja safra 2005/06.

rendimento de grãos com o tratamento das sementes
com inseticidas e fungicidas, porém nas demais UD´s
houve uma resposta, sendo verificado um ganho de
320 Kg/ha em Cerro Largo.
Com relação às respostas em rendimento de
grãos com os tratamentos de sementes com
fungicidas e inseticidas é importante fazer referência
a alguns dados sobre as parcelas implantadas: a) a
cultivar utilizada neste trabalho foi a CD 219 RR de
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b) após a germinação não houve uma uniformização
do estande de plantas para todas as parcelas.
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Gráfico 27. Rendimento de grão de soja safra 2005/06, com manejo de
doenças da soja com diversos produtos.

6.6.3. Resultados e discussão:
Gráfico 28. Rendimento de grão de soja safra 2005/06, com diversos
manejos da fertilidade do solo.
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No gráfico 27, verifica-se um ganho em
rendimento com todos os produtos utilizados, exceto
o Folicur, que apresentou um rendimento abaixo da
testemunha, na média de 6 locais. A melhor resposta
foi obtida com o produto Opera.

6.6. Resposta da adubação com
Fertilizantes Piratini;
6.6.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo principal avaliar as respostas da adubação
com macronutrientes (N-P-K), na cultura da soja.
6.6.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em parcelões de 4,2 x 15 metros, sem
repetições, onde foram amostrados 10,50 m² por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
213 RR.

2400

Testemunha

1/2 Recomendação

ROLAS

2 x ROLAS

FONTE: Becker,J. & Dezordi G.A.

No gráfico 28, verifica-se que o melhor manejo
da adubação para a cultura da soja foi a utilização da
recomendação oficial de adubação ROLAS, levando
em consideração o histórico da área. Nas parcelas
com metade da dose não houve uma resposta
satisfatória assim como nas parcelas com o dobro da
dose.
Gráfico 29. Resposta a adubação da cultura da soja em três locais na
safra 2005/06.
RESPOSTA A ADUBAÇÃO EM 3 LOCAIS AVALIADOS SOJA 2005/06
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6.7. Resposta da adubação com
Fertilizantes Mosaic;
6.7.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo principal avaliar as respostas da adubação
com macronutrientes (N-P-K) e KMAG na cultura da
soja.

Pedro Zatt da Fertilizantes Piratini participando nos Dais de Campo.

6.7.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em parcelões de 4,2 x 15 metros, sem
repetições, onde foram amostrados 10,50 m² por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
213 RR em Catuípe e CD 219 RR em São Miguel e
Coimbra.
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No Gráfico 31, pode-se verificar que a
utilização do fertilizante KMAG, na média de três
locais apresentou resposta positiva em rendimento
apenas no tratamento testemunha, ou seja, onde não
foi utilizado fertilizante na base. Nos demais
tratamentos não houve resposta.
Gráfico 32. Ganhos em rendimento de grãos de soja safra 2005/06, com
manejo da fertilidade do solo com macronutrientes ( N-P-K ),
em três unidades demonstrativas.
GANHOS MANEJO FERTILIDADE SOJA 2005/06
MOSAIC SEM KMAG

Eng°Agr° João Carlos da Mosaic nos Dias de Campo
1200

6.7.3. Resultados e discussão:
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Gráfico 30. Respostas a adubação de soja safra 2005/06, com diversos
manejos em 03 locais.
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No Gráfico 32, verifica-se que houve um
ganho significativo em rendimento em todas as
doses de fertilizantes e nas três UD´s. As maiores
respostas médias foram obtidas com a adubação
conforme recomendação do Rolas e 2 vezes esta
dose, enquanto que as menores respostas foram nos
tratamentos com a utilização da metade da dose
recomendada pelo Rolas.

500

0
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1/2
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Coimbra

2 x ROLAS

São Miguel

MEDIA

Média

No Gráfico 30, verifica-se que a melhor
resposta em rendimento de grãos foi obtida com a
utilização de adubo na dose recomendada pelo
ROLAS, e nas parcelas com o dobro da dose, para
todos os locais avaliados.
Gráfico 31. Respostas do uso do KMAG na cultura da soja safra 2005/06,
em diversos níveis de adubação c/ macronutrientes (NPK).

6.8. Avaliação do uso de inoculantes na Cultura
da soja empresa Inovagro;
6.7.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo de avaliar as respostas da cultura da
soja a inoculação com Bradyrhizobium
japonicum.
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6.7.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em parcelões de 2,1 x 10 metros, sem
repetições, onde foram amostrados 6,30 m² por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a
CD 213 RR. O tratamento das sementes foi
realizado com Maxim XL + Cruiser em todos os
tratamentos.
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Gráfico 34. Ganhos em rendimento de grãos de soja com a utilização de
inoculantes e micronutrientes - CoMo, na média de 6 locais.
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6.7.3. Resultados e discussão

Gráfico 33. Respostas do uso de inoculantes Bradyrhizobiun japonicum
no rendimento de grão de soja safra 2005/06, em seis
unidades demonstrativas.
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No Gráfico 34, verifica-se que houve um ganho
de rendimento na média dos locais em todos os
tratamentos, exceto no tratamento com uma dose de
inoculante no tratamento das sementes. Verifica-se
também um maior ganho nos tratamentos com CoMo.
6.9. Avaliação do manejo da fertilidade com uso do
programa “ Cheque Folha”, da empresa
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2600
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2500

2450
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2300

2250

2200
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Sulco 2 doses + Sulco 4 doses +
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CoMo

TS 1 dose

TS 1 dose +
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MEDIA

No Gráfico 33, pode-se verificar que houve
uma boa resposta do uso de inoculantes na cultura
da soja em todos os tratamentos, exceto no
tratamento com uma dose de inoculante nas
sementes. Também se nota um efeito positivo do
uso do CoMo, sendo que as parcelas com este
micronutriente apresenta maiores rendimentos,
comparados com a mesma dose sem o
micronutriente. As melhores respostas
verificadas neste trabalho são com a utilização de
4 doses de inoculante no sulco de plantio, sendo
seu efeito melhorado quando adicionado um
micronutriente a base de Cobalto+Molibdênio.

6.9.1. Objetivos: este trabalho teve como
objetivo avaliar as respostas da cultura da soja a
utilização de micronutrientes utilizando o programa
cheque folha que possui um banco de dados com
grande número de amostras foliares de soja de regiões
produtoras brasileiras que apresentam resultados
acima de 70 sc/ha. O programa sugere medidas
corretivas nos nutrientes que não estão em níveis
considerados adequados, possibilitando atingir um
equilíbrio nutricional, visando atingir altas
produtividades.
6.9.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em parcelões de 4,2 x 10 metros, sem
repetições, onde foram amostrados 10,50 m² por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
219 RR. Foram utilizados os seguintes tratamentos: a)
testemunha, com aplicação de Néctar -CoMo (100
ml/ha) + Inoculante Noctin A ( 100ml/ha); b) Néctar CoMo (100 ml/ha) + Inoculante Noctin A (100ml/ha)
+ Molibdate (150 ml/ha); c) Néctar -CoMo (100
ml/ha) + Inoculante Noctin A (100ml/ha) + Cheque
Folha (conforme recomendação do programa).
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No Gráfico 36, verifica-se que o peso de mil
sementes no tratamento testemunha foi superior
aos demais, portanto não se verifica ganhos de
rendimento nestes tratamentos em função do peso
de mil sementes na média de quatro Ud´s.
Gráfico 37. Resposta a micronutrientes Molybdate e programa Cheque
Folha em quatro locais na cultura da soja safra 2005/06.
RESPOSTA A MICONUTRIENTES - RENDIMENTO DE GRAOS DE SOJA SAFRA 2005/06

Engos AgrOsPitol e Rodrigo Giordani da Microquímica nos dias de Campo
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3178
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6.9.3. Resultados e discussão: nas áreas onde
foram conduzidos os trabalhos pode-se verificar
pela tabela nº 1 que os teores de potássio no solo são
altos. Quanto a resposta a micronutrientes, também
verifica-se, na mesma tabela que não há uma
deficiência dos mesmos que pudesse justificar
resultados significativos.
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No Gráfico37, verifica-se que: a) nas UD´s de
Santo Ângelo e Catuípe não houve ganhos com a
utilização de Molybdate e Cheque Folha; b) nas
UD´s de Entre Ijuis e Coimbra houve uma boa
resposta em rendimento para o Molybdate e
Cheque Folha; c) na média dos tratamentos houve
resposta somente para o programa cheque folha.

MEDIAS RENDIMENTO DE 4 LOCAIS
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Gráfico 35. Rendimento de grãos de soja na utilização de
micronutrientes na média de 4 locais.
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Gráfico 38. Ganhos em rendimento com os programas de
micronutrientes na cultura da soja.
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No Gráfico 35, verifica-se que não houve
resposta quanto ao uso de Molybdate, porém
verifica-se uma boa resposta no tratamento onde foi
utilizado o cheque folha.

3000

2500

2000

Kg/ha

1500

Gráfico 36. Comportamento do peso de mil sementes (pms), em relação
ao uso de micronutrientes Molybdate e Programa Cheque
Folha.
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No Gráfico 38, pode-se verificar um ganho
médio de 171 Kg/ha com o programa cheque folha.
Nas UD´s de Entre Ijuis e Coimbra os ganhos foram
superiores a 150 Kg/ha para o Molibdate e
superiores a 200 Kg/ha para o programa cheque
folha.
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No Gráfico 39, verifica-se que não houve uma
resposta linear entre unidades demonstrativas. As
melhores respostas foram verificadas nas UD´s de
Catuípe, Coimbra e Caibaté. Nas UD´s de Santo
Ângelo e São Miguel não se verifica respostas
significativas em relação a testemunha.

6.10. Avaliação de aminoácidos na cultura da soja.
6.10.1.Objetivos: este trabalho teve como
objetivo avaliar as respostas da cultura da soja ao uso
de aminoácidos.
6.10.2. Material e métodos: o trabalho foi
realizado em parcelões de 2,1 x 10 metros, sem
repetições, onde foram amostrados 6,30 m² por
parcela. A cultivar utilizada neste trabalho foi a CD
213 RR.

Gráfico 40. Ganhos em rendimento de grãos de soja com a utilização de
aminoácidos na média de 6 locais.
RENDIMENTO RELATIVO A TESTEMUNHA SOJA 2005/06
MEDIA DE 6 LOCAIS
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No Gráfico 40, verifica-se, nas médias das UD´s
avaliadas, um ganho para todos os tratamentos,
exceto para o Lombrico K. A melhor resposta média
foi obtida com utilização de Nobrico Star +
Aminolom Foliar, que teve resposta positiva em
todos os locais, exceto Santo Ângelo, gráfico 39.
Todos os tratamentos com Nobrico Star e Aminolom
Foliar tiveram ganhos em rendimento de grãos, na
média dos locais avaliados.

Eng. Agrº Marcel Potter da Aminoagro nos dias de campo

6.10.3. Resultados e discussão: Os resultados
referem-se as condições de solo, clima, locais e
características específicas das condições em que
foram conduzidos os trabalhos na safra soja
2005/06. Nas áreas onde foram conduzidos os
trabalhos pode-se verificar pela tabela nº 1 que os
teores de potássio no solo são altos.

Gráfico 41. Comportamento do peso de mil sementes (pms) em relação
ao uso de aminoácidos na cultura da soja safra 2005/06, na
.média de seis locais.
MICRONUTRIENTES X PMS SOJA 2005/06
MÉDIA DE 6 LOCAIS

Gráfico 39. Respostas em rendimentos de grãos quanto ao uso de
.....................aminoácidos na cultura da soja safra 2005/06, em cinco
unidades demonstrativas.
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No gráfico 41, não houve ganho no (pms) dos grãos
com a utilização de aminoácidos. A testemunha
superou o peso de mil sementes em todos os
tratamentos, exceto o tratamento com Nobrico Star
que igualou ao (pms) da testemunha.
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6.11. Avaliação de cultivares de soja safra 2005/06
e respostas a controle de doenças da soja.

No Gráfico 43, verifica-se um ganho em
rendimento de grãos para todas as cultivares com o
manejo das doenças preventivamente. As cultivares
com menor resposta foram 6001, Fundacep 53 RR e
Fundacep 39. Já as cultivares que tiveram os
maiores ganhos foram Fundacep Missões, 8100 e
CD 212. A resposta média em ganhos de rendimento
foi de 172 Kg/ha.

6.11.1. Material e método: foram implantadas
parcelas de soja de 2,1 x 20 metros, com cultivares de
soja convencionais e transgênicas oficiais e cultivares
não oficiais, para obter resultados comparativos com
os materiais mais cultivados na região.
Gráfico 42. Comportamento da produtividade de cultivares de soja safra
2005/06, na média de oito unidades demonstrativas.
PRODUTIVIDADE SOJA 2005/06
MEDIAS DOS TRATAMENTOS
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Eng° Agr° Sérgio Sperotto apresentando Cultivares de Soja
Gráfico 44. Resposta de cultivares de soja ao manejo de doenças
com aplicação preventiva de fungicidas no estádio R2 e
Monitorame Monitoramento.

No Gráfico 42, verifica-se que somente a cultivar
8100 superou a faixa de 2500 Kg/ha, não havendo
uma diferença muito significativa entre as demais
cultivares, exceto a cultivar 6001 que apresentou
uma produtividade abaixo de 2.000 Kg/ha. As
cultivares de ciclo mais precoce 6001, CD 213, CD
214 e Fundacep 53 apresentaram as menores
produtividades diferentes das cultivares de ciclo
mais longo 8100, CD 212, Fundacep 54 RR, e
Fundacep Missões, que apresentaram os melhores
rendimentos médios.
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No Gráfico 44, verifica-se um ganho em
rendimento para todas as cultivares, numa média
de 186 Kg/ha. As melhores respostas foram
obtidas com as cultivares Fundacep Missões, CD
219, CD 212 e 8100. Já a cultivar Magik teve uma
resposta muito pequena enquanto que as
cultivares Fundacep 53 RR, 6001. Fundacep 39,
CD 214 e Fundacep 54 RR, tiveram respostas
baixas.
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Gráfico 43. Resposta de cultivares de soja ao manejo de doenças com
aplicação preventiva de fungicidas no estádio R4.
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Gráfico 45. Rendimento de grãos em cultivares de soja nas unidades
d
demonstrativas da Cotrisa, safra 2005/06.

Tabela 5. Programação dos dias de campos realizados nas unidades
d
demonstrativas de soja safra 2005/06.

RENDIMENTO CULTIVARES DE SOJA SAFRA 2005/06
POR UNIDADE DEMONSTRATIVA

DIAS DE CAMPO UNIDADES DEMONSTRATIVAS
LOCAL
Catuípe/Santa Cruz
Caibaté/Mato Queimado
Cerro Largo/ Guarani das Missões
São Miguel/Vitória das Missões
Butiá/Roque Gonzales/São Paulo Missões
Coimbra/Rincão dos Pires/Carajazinho
Santo Ângelo/Comandaí/Restinga Seca
Entre Ijuis/Esquina Gaúcha/Eug. De Castro

4000

3500

3000

CD 212
CD 213
CD 214

2500
Kg/ha

CD 219
6001
2000

ANTA 82
MAGIK

DATA
31/3/2006
20/3/2006
21/3/2006
Cancelado
27/3/2006
30/3/2006
29/3/2006
Cancelado

HORA
14:00 horas
14:00 horas
14:00 horas
14:00 horas
14:00 horas
14:00 horas

8100

1500

FUNDACEP 53RR
FUNDACEP 54RR
1000

FUNDACEP 39
FUNDACEP MISSÕES

500

0
Parque
Industrial

Catuipe

Entre Ijuis

Coimbra

S.Miguel

Caibate

C. Largo

Butia

A tabela 5, mostra a programação dos dias de campo
por unidade demonstrativa realizados nas unidades
demonstrativas com a participação do presidente e/ou
vice da Cotrisa e empresas parceiras.

No Gráfico 45, verifica-se que o comportamento de
rendimento das cultivares foi semelhante em todas as
UD´s, porém o rendimento entre as UD´s foi bastante
variável em função das condições de tempo
caracterizadas no início deste trabalho.
7. DIAS DE CAMPO.
Foram realizados dias de campos em seis unidades
demonstrativas conforme programação e avaliações
nas tabelas abaixo.
Eng° Agr° Zécarlos Libardoni apresentando manejo de pragas da soja
Tabela 6. Resumo de participantes nos dias de campo nas unidades
ddddddd.demonstrativas.
Participação Dias de Campo UD's
Local Dia de
Campo

Caibaté
Cerro Largo
S.Pedro Butiá
Comandaí
Coimbra
Catuípe
Total

Nº Participantes
Associados

Colaboradores

Equipe Apoio

Outros

Total

138
120
100
86
67
31
542

19
18
18
25
17
13
110

8
8
7
10
11
11
55

12
44
15
36
13
9
129

177
190
140
157
108
64
836

Direção e equipe de apoio da Cotrisa

Na tabela 6, pode-se verificar que houve a
participação de 542 associados,
além dos
colaboradores equipe de apoio e outros.

Inscrição dos produtores participantes dos dias de campo

Eng° Agr° João Becker coordenando os Dias de Campo
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8. CONCLUSÕES.

inicial da cultura;

8.1. Condições Climáticas:

e) o manejo de doenças de final de ciclo,
mesmo nas condições de clima que ocorreram nesta
safra, é uma técnica que garante o potencial de
rendimento da cultura da soja, porém os resultados
são variáveis entre cultivares (resistências e
suscetibilidades) e posicionamentos dos princípios
ativos dos produtos.

a) as precipitações ocorridas durante o ciclo da
soja foram insuficientes, principalmente nos meses
de janeiro e fevereiro, prejudicando a cultura da soja
desde a fase vegetativa e acentuando-se na fase
reprodutiva;
b) as precipitações foram irregulares, com
longos períodos sem chuvas e variáveis entre os
locais onde foram implantadas as unidades
demonstrativas;
c) as temperaturas médias foram altas durante
todo ciclo da soja, porém nas leituras das 8:00 horas,
as mesmas foram sempre mais baixas e a umidade
relativa do ar apresentou-se com índices mais
elevados nestes mesmos horários de leitura (8:00
horas), aumentando durante o período diurno.
Devido estas condições o ambiente para a
manifestação de doenças da soja, em geral, não foi
muito favorável, havendo apenas alguns períodos
curtos onde houve a coincidência de temperaturas,
umidade relativa do ar e horas de molhamento que
favorecessem as doenças;
d) Registrou-se poucos dias nublados na soma
mensal durante o ciclo da soja.

8.2. Portfólio empresas:
a) O tratamento de sementes com fungicidas e
inseticidas melhorou a densidade de plantas, sendo
uma técnica recomendável para auxiliar no
estabelecimento da cultura e manutenção do stand até
a colheita;
b) na maioria dos tratamentos com a utilização
de fungicidas e inseticidas houve uma maior
produtividade sendo que a mesma foi afetada pelas
condições adversas de clima e a cultivar utilizada que
não suporta altas densidades de plantas;
c) o inseticida Cruiser apresentou um bom
ganho em rendimento de grãos comparado com
outros produtos, sendo viável a sua utilização como
técnica para aumento de produtividade;
d) as melhores respostas, em rendimento de
grãos, foram obtidas nos tratamentos com
inseticidas, devido a incidência de insetos na fase

f) em função da baixa incidência de doenças na
cultura da soja, nesta safra, as respostas ao manejo
das mesmas com fungicidas foram pouco
expressivas.

8.3. Manejo da adubação:
a) nas áreas onde foram instalados os trabalhos
de adubação, os níveis de fertilidade, em geral,
foram altos ou muito altos, conforme tabela 1.
Associado às condições de estiagem dos dois
últimos anos houve pouca exportação de nutrientes,
bem como, umidade baixa nesta safra que
impossibilitou o total aproveitamento dos mesmos
pelas plantas.
b) a dose de fertilizante que apresentou melhor
retorno econômico foi a adubação conforme a
recomendação do Rolas associada com o
conhecimento do histórico da lavoura;
c) a adubação equilibrada é técnica e
economicamente viável, porém o uso de sub-doses
ou doses excessivas podem apresentar respostas
insuficientes em rendimento e serem
economicamente inviáveis;
d) a utilização de KMAG, neste trabalho
mostrou respostas em rendimento apenas nas
parcelas onde não foi realizado a adubação de base
na média dos locais avaliados, sugerindo-se estudos
mais detalhados quanto a viabilidade do seu uso.
e) A indicação do uso de KMAG deve ser para
situações de lavouras com deficiência de Magnésio e
Enxofre, para obter respostas a aplicação destes
nutrientes.
f) Como a indicação de KMAG é para
situações de deficiência de Magnésio e Enxofre,
neste trabalho, não eram esperadas respostas
significativas do uso deste produto devido os níveis
de fertilidade das áreas avaliadas, conforme tabela 1.
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8.4. Avaliação de inoculantes e micronutrientes:
a) a inoculação de soja com Bradyrhizobium
japonicum mostrou-se uma técnica viável,
melhorando os resultados quando associado com o
micronutriente CoMo;
b) a aplicação de inoculante no sulco de plantio
mostrou-se uma técnica eficiente nas doses
avaliadas, podendo o mesmo ser utilizado tanto no
sulco como no tratamento de sementes;
c) a utilização de CoMo nas sementes ou no
sulco de plantio pode agregar rendimento a cultura da
soja quando utilizado com critérios técnicos;

8.5. Micronutrientes cheque folha.
a) a utilização de micronutrientes na cultura da
soja pode apresentar respostas positivas quando
confirmada a deficiência dos mesmos no solo ou na
planta através de análises e utilização de programas
que sugerem medidas corretivas nos nutrientes que
estão em níveis considerados inadequados,
possibilitando atingir um equilíbrio nutricional ;

diferenças de rendimento entre a maioria das
cultivares;
b) os melhores resultados foram obtidos com
cultivares de ciclo médio e semi tardios e as menores
produtividades com as cultivares de ciclo super
precoce e precoce;
c) não verificou-se destaque entre cultivares
convencionais, transgênicas e cultivares piratas;
d) o manejo de doenças de final de ciclo,
mostrou-se uma técnica viável, sendo os resultados
variáveis entre cultivares;
e) as melhores respostas com aplicação de
fungicidas foram verificados nas cultivares de ciclo
médio e semi tardio e cultivares mais suscetíveis as
doenças;
f) o manejo das
doenças mostrou-se
semelhante nas duas épocas de aplicação de
fungicidas utilizadas , R2 (floração plena) e R4 (fase
de canivete).

8.8. Unidades Demonstrativas:
b) o peso de mil sementes, neste trabalho, não
apresentou melhora com a utilização de
micronutrientes, sendo os ganhos em rendimento
provavelmente devido a outros fatores de rendimento
como número de vagens ou grãos por vagem ou
outros que não foram avaliados;

8.6. Avaliação de aminoácidos na cultura da soja.
a) a utilização de aminoácidos na cultura da soja é
uma tecnologia que deve ser melhor estudada, podendo
agregar rendimento a cultura se bem utilizada;

b) os melhores ganhos verificados neste
trabalho foram nos tratamentos com Nobrico Star,
havendo também respostas positivas com a utilização
de Lombrico Foliar. Já nos tratamentos com
Lombrico K não se verificou esta tendência,
devendo ser melhor estudado em situações de solo
que possam responder a essa tecnologia.
c) o peso de mil sementes nos tratamentos com
aminoácidos foi igual ou inferior a testemunha, sendo que
neste componente de rendimento não houve ganhos.

a) os dias de campo realizados nas UD´s foram
bem organizados, programados e obtiveram uma
reciprocidade muito boa por parte dos produtores e
parceiros;
b) este trabalho servirá de base para divulgação
de tecnologias e produtos junto aos produtores nas
diversas formas de contatos entre cooperativa,
empresas e produtores;
c) os resultados obtidos são de grande
importância para a segurança e confiabilidade nas
recomendações das tecnologias que possam
agregar rentabilidade aos produtores;
d) com este trabalho a cooperativa e empresas
estarão contribuindo com o desenvolvimento
regional através da divulgação de tecnologias técnica
e economicamente viáveis, melhorando a
rentabilidade das propriedades e gerando resultados
para toda a cadeia produtiva do agronegócio.

Santo Ângelo, 23 de junho de 2006.

8.7. Cultivares de soja e manejo de doenças da soja.

Engº Agrº João Becker

a) nesta safra não se verificou grandes

Coordenador Técnico-Cotrisa
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COTRISA
UNIDADES DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS

 Caibaté
 Carajazinho
 Catuípe
 Cerro Largo
 Coimbra
 Comandaí
 Entre Ijuis
 Esquina Gaúcha
 Eugênio de Castro
 Guarani das Missões
 Mato Queimado
 Parque Industrial
 Restinga Seca
 Rincão dos Pires
 Roque Gonzáles
 Santa Cruz
 São Miguel das Missões
 São Paulo das Missões
 São Pedro do Butiá
 Vitória das Missões

SUPERMERCADOS
 Catuípe
 Caibaté
 Cerro Largo
 Coimbra
 Entre Ijuis
 Eugênio de Castro
 Guarani das Missões
 Mato Queimado
 Roque Gonzáles
 Santo Ângelo I
 Santo Ângelo II
 São Paulo das Missões
 São Pedro do Butiá
 São Miguel das Missões
 Vitória das Missões
AGROINDÚSTRIAS
 Fábrica de Ração
 Indústria de Massas Alimentícias
 Moinho de Trigo Catuípe
 Moinho de Trigo Santo Ângelo
 Unidades de Beneficiamento de Sementes
Coimbra
 Unidade de Beneficiamento de Sementes Santo
Ângelo

l

