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EM 
ANDAMENTO 

EFEITO DE AGROQUÍMICOS NA NODULAÇÃO 
DA ERVILHA (Pisum sativum CL.)) 

JOSÉ R.R. PERES ALLERT R. SIIHET 
MILTON A.T. VARGAS 2  e IÊDA C. MENDES 2  

O tratamento de sementes de ervilha com fungicidas e in-
seticidas e uma pratica que vem sendo gradualmente adotada nos 
Cerrados. Contudo, os dados de 1 iteratuca sobre a coi-npatibi lida-
de do Rhizobiurn com estes pesticidas sao escassos t i2i muitas ve-
zes, contraditorios, nao permitindo uma recomendaçacnsegura a 
nivel de agricultor. Em funçao deste fato, foi c'dnduzido um ex-
perimento com o objetivo de estudar o efeito dotratarenth de 
sementes, com diferentes agroquimicos, na nodulaçao e fix-açao de 
N2 da ervilha. 

o experimento foi conduzido no Centro de Pesguisa :Ac r d 
pecuarLa dos Cerrados (CPAC), em casa de vegetaçaa. Foram 
utilizados vasos contendo 3 kg de solo, Latossolo Verine1ho-
-Amarelo (p11 = 6,3; 0,01 me/100 ml de AI; 2,86 me/IOO ml de Ca; 
3,9 me/100 ml de Ca + Mg; 2,2 ppm de P e 31 ppm de K), sem 
ponulaçao estabelecida de Rhizobium leguminosarum biovar vi-
ceae. 

A adubaçao basica por kq de solo foi constítuida dè 2 g 
de supersimples, 0,116 g de cloreto de notassio, 0,02 g de FTE 
BR-12 e 2 q de calcario dolomitico. Em cada vaso foram ainda 
adicionados 15 q de pa!ha de arroz, visando imobilizar o N pro-
veniente de mineralizaçao da'materia organica do solo. 

Enq.-Agr., M.Sc.., EMBRAPA/Centnro de Pesquisa Aqropecuriac1os 
Cerrados (CPAC) - CaixaPostal 70.0023 CEP 73.301  Planalti-
na, DF. 

2  Eng.-Agr., Ph.D., EMBRAPA-CPAC. 
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O delineamento 	experimental 	foi 	o de blocos ao 	acaso, 
com 	3 repetiçoes constando dos seguintes tratamentos: 

a) testemunha sem 	inoculaçjo; 
b) testemunha com 	inoculaçao no dia da semeadura; 
e) testemunha com 	inoculaçao 8 dias antes da semeadura; 
d) captan; 
e) captan + benomyl; 
f) captan + 	iprodione; 
g) captan 	+ 	t-.hiabendazol; 
h) iprodione; 
i) iprodione t 	thiram; 

) benomyl; 
1) thiram; 
m) thiabendazol; 
n) PCNB; 
o) penc.ycuron 	(dose 	1); 
p) pencycuron• (dose 	2); 
q) formecyclox; 
r) carbofuran. 

Com exceço 	dos tratamentos a e b, 	todas as 	sementes 
forami 	tratadas e 	inoculadas com 8 dias de antecedencra a semea- 
dura. 

A inoculaço das sementes foi. feita utilizando-se as es-
tirpes de Rhizobium leuminosarum biover viceae CPAC EV-5 e CPAC 
EV-6, na proporçan de 1 kq do inoculanle para 40 kq de semente. 

A cultivar de ervilha utilizada foi a ''Triofin'', num 
total de 4 plantas por vaso._As plantas foram colhidas 2 meses 
apos a_germinaçao. A avaliaçao do efeito_dos pesticidas sobre a 
nodutaçao foi feita atraves da determinaçao do peso seco dos no-
dulos e da materia seca da parte aerea das plantas. 

Os result:ados do experimento sao apresentados na Ta-
bela 1. 	 - 

Dentre os fungicidas utilizados, so houve efeito letal 
ao rizobio quando se usou o formec'clox, o caotan sozinho ou 
combinado com outros produtos, e quando se aplicou o dobro da 
dosagem indicada para o pencycuron._Esses produtos exerceram um 
efeito significativo sobre a produçao de materia seca da parte 
aerea, ocorrendo uma reduçao de 3.3 g/planta (testemunha com 
inoculaçao 8 dias antes do plantio) para 0,8 g/planta, em media, 
nos tratamentos onde eles foram utilizados. - 

Neste experimento, foi verificada tambem a grande capa-
cidade de sobrevivencia das estirpes deR. lequminosarum biovar 
viceae (CPAC EV-5 e CPAC EV-6) na superficie das sementes inocu-
ladas, uma vez que, nos tratamentos onde nao houve efeito letal 
dos fungicidas, o peso seco dos nodulos e da parte aerea das 
plantas nao diferiram do tratamento inoculado no dia da semea-
dura. 
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TABELA 1. Efeito do tratamento de sementes com diferentes fungi-
cidas e inseticidas na nodulaçao e fixaçao de N da 
ervilha (Triofin). 

	

Peso nodulos 	!4ateria seca 
Tratarnentos* . 	

1 	(mg/planta) 	(g/planta) 

Testem. 	sem inoculação O 
Com inoculaçao no dia da semeadura 145 
Com inoculação 8 dias afltes da semeadura 118 
Captan 	(120 g) O 
Captan + benomyl (60 g + 60 g) 52. 
Captan + iprodione (60 g + 60 g) O 
Captan + thiabendazol (60 g + 50 g) 14 
Iprodione 	(120 g) 90 
Iprodione + thíram (60 g + 60 g) 111 
Benomyl 	(120 g) . 87 
Thiram 	(86 g) 90 
Thiabendazol 	(100 g) 88 
PCNB 	(120 g) 105 
Pencycuron (120 g) 100 
Pencycuron (240 g) 39 
Formecyclox (120 ml) 5 
Carbofuran (600 ml) 95 

* As dosagens 	dos 	diferentes produtos esto 
ml do princfpio ativo por 100 kg de semente. 

0,8 
3,4 

1,4 
0,8 
1,0 
3,2 
3,7 
2,9 
3,0 
2,6 
4,1 
2,7 
1 ,2 
0,6 
2,6 

expressas em g ou 

Obs. Com  exceção da testemunha e do tratamento inoculado no dia 
da semeadura, todos os demais foram inoculados e tratados 
8 dias antes da semeadura. 


