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RESUMO
Durante o ano agrícola de 1978/79, foi realizado um expe rim e nto a cam po, na re giã o da
Depressão Central do Rio Grande do Sul, com o
objetivo de con hecer o comportamento das culti vares de soja BR1, Bragg, Dav is, IAS4, IAS5, Pa ra ná e Pl an al to em re la çã o ao me trib uz in ap li cado em pré-emergência nas doses de 0, 490 e 980
g/ha. Os efeitos dos tratamentos foram estimados
através de avaliação visual de fitotoxicidade, contagem da população de plantas , de terminaçõe s
do peso seco da parte aérea e do número de grãos e
obtenção do rendimento de grãos.
Para a maioria das variáveis em estudo,
constatou -se que ocorreram reduções proporcionais aos acréscimos das doses do herbicida. Os resultados da avaliação visual de fitotoxicidade
mostraram que houve diferenças significativas
entre os tratamentos de doses, tendo as cultivares
Br agg e Da vis de mo nstrado o me no r efeito fi to tóxico, enquanto BR1 foi a que apresentou maior
grau de injúria.
Quanto ao rendimento de grãos alcançado
pelas cultivares, foi constatado que Bragg comportou-se como altamente tolerante; BR1 e Davis
como moderadamente tolerantes; IAS5 como intermediária e Paraná, Planalto e IAS4 como moderadamente suscetíveis.
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SUMMARY
R ES PONSE OF SOYB EA N [G lyc in e m ax
(L.) Merrill] CULTIVARS TO RATES OF
METRIBUZIN
A field ex pe riment was co nduc ted du ring
the 1978/79 growing season at the Central Depression Region of Rio Grande do Sul, Brazil, in order
to evaluate the response soybean cultivars BR1,
Bragg, Davis, IAS4, IAS5, Paraná, and Planalto

to metribuzin applied in pre -emergence at rates of
0, 490 and 980 g/ha. The effects of the treatments
were ev alu ate d through visual rating of phytoto xicity, counting of soybean population, and determinatio ns of dry weight of soybe an ste ms, num ber of grains per unit area and grain yield.
For most of the variables me asure d there
were reductions pro por tional to increasing rates
of me tribuz in appl ied. Result s of visu al ev aluation of soybean injury showed statistical differe nces among rates of the herbicide, being Bragg and
Davis the cultiva rs that pre sented the lowes t in ju ry sym pto ns , wh il e BR 1 sho we d th e hi gh est
degree of phytotoxicity from metribuzin.
For gr ain yi eld s, it wa s de te rm in ed th at
Bragg behaved as a highly tolerant cultivar; BR1
and Davis as moderately tolerants, IAS5 as intermedia te; Paraná, Planalto and IAS 4 as mode rately susceptibles.
KEYWORDS:
metribuzin, soybean, cultivars, tolerance,
susceptibility.

INTRODUÇÃO
Metribuzin, herbicida do grupo das
triazinas , é um produto registrado para
a cult ura da soja , send o ta mbém util izado em outras culturas, como: alfafa,
batata, cana-de-açúcar e tomate, para o
co nt ro le de er va s da ni nh as da cl as se
das dicotiledôneas, geralmente de ciclo
anual. Ent ret ant o, freqüe nte men te seu
uso result a em sérios danos à cultur a
da soja, sendo que parte destas injúrias
são atribuídas aos diferentes graus de
tolerância que as cultivares de soja
apresentam a este composto. Este fenômeno foi constatado por Hardcastle (5,
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6) , Ba rr en ti ne et al ii (1), Covo lo e Pu lver (2) e Littlejohns et alii (7), que demonstraram a grande variabilidade genética exi stent e entre cul tivar es de
so ja, quanto à tolerância ao metribuzin,
concluindo que apenas um reduzido núme ro de cu lt iv ar es apre se nt a um al to
grau de tolerância a este herbicida.
Edwards et alii (3), pes qui sando sobre a herança da soja quanto à sensibilidade ao met rib uzin, consta tar am que
esta se dev e a «loco s» com efeito
reces siv o,
expres sa
atr avé s
da
sen sibili dad e da cultivar Semmes. Estes
autores sugeriram simbolizar esta reação
de suscetibilidade por »hm,,.
O quase total desconhecimento do
comportamento das cultivares de soja
re co me nd ad as pa ra o cu lt iv o no Pa ís ,
em relação ao metribuzin, fez com que
f o ss e c o n d uz i d o um e x pe r im ent o a
camp o, com o objetivo de avaliar o grau
de
suscetibil idade
de
al guma s
cultiv a res a este herb ic ida. Com a
finali dade de mi ni mi za r os ri sc os da
ut il iz aç ão de st e co mp os to qu ím ic o,
fo ra m te st a da s as cu lt iv ar es BR 1,
Br ag g, Da vi s, IAS4, IAS5, Paraná e
Planalto, responsáveis atualmente por
mais de 70% da p r o d u ç ã o d e s t a
l e g u m i n o s a n o R i o Grande do Sul.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida a campo, durante
o ano agrícola de 1978/79, na Estação Experimenta l Ag ro nô mi ca (EEA ) da Un iv ers id ade Fe de ra l
do Rio Grande do Sul, localizada no município de
Guaíba, RS, região fisiográfica da Depressão Cen tral. O experimento foi ins talado em solo perten cente á unidade de mapeamento São Jerônimo,
classificado como de textura areno-argilosa, com
as segui nte s caracter ísticas: 27% de arg ila; 13%
de sil te; 19% de areia fina; 41% de areia grossa;
pH de 5,9; 2,3% de matéria orgânica; 9,8 ppm de
fósforo disponível e 140 ppm de potássio trocável.
A adubação de manutenção foi realizada
conforme as recomendações provenientes da aná li se exe cu ta da pe lo La bo ra tó ri o de An ál ises de
Solo da Fac uld ad e de Agro no mia da UF RG S,
sendo que as correções da fertilidade e do pH não
foram necessárias, de acordo com os resultados
encontrados.
Para realizar a semeadura foi empregado o
mé todo manual, tendo as seme ntes sido prev ia mente inoculadas e semeadas em filas espaçadas
de 0,5m, pro porcionan do uma densida de média
de 25 plantas por metro linear ou uma população
média de 500.000 plantas por hectare. Colheram se as duas filas centrais das subparcelas em uma
área útil de 4,0 m 2, cujo material, após trilhado e

limpo, foi pesado e transformado em kg/ha, tendo
sido corrigida a umidade dos grãos para 13%.
Os tratamentos foram arranjados no delineamento experimental de parcelas subdivididas,
com qua tro repetições; as parcelas foram consti tuídas pelas cultivares de soja e as sub-parcelas
pelas doses de metribuzin.
Os tratamentos avaliados no experimento
co ns taram da co mpar aç ão da s cu lt ivares BR 1,
Bragg, Davis, IAS4, IAS5, Paraná e Planalto, que
foram submetidas ás doses 0, 490 e 980 g/ha de
metribuzin, [4-amino-tert-butil-3-(metiltio)-as-triazina-5(4H)-ona], utilizado em pré-emergência. O
herbicida
foi
aplicado
em pregando -se
pulverizador costal munido de gás carbônico,
operado a 1,7 kg/cm' de pressão. Houve
deposição de pulverização nu ma fa ix a de 2,0 m
de la rg ura , te nd o a barra sido conduzida a 0,5 m
de altura do solo, enquanto que o volume da
solução aplic ada foi de 240 1/ha. Os bicos de
pulveriz ação utilizados fo ram do tipo leque, n.°
8004, espaçados 0,5 m um do outro.
Para o con trole das ervas daninhas, gramí neas presentes na área experimental, foram utilizados 900 g/ha de trifluralina, (a,a,a - trifluoro - 2,
6 -dinitro -N,N -dipropil-p -toluidina), em aplicação
de pré-semeadura incorporada ao solo, a uma profundidade entre 3 e 5 cm, para o que foi utilizado
trator equipado com enxada rotativa.
Por ocasião da a plicação dos tra tame ntos
de doses, o solo se encontrava com adequado teor
de umidade. Constatou-se a ocorrência de um
prol on gado pe ríodo de es tiagem após as
ap lica ções dos tratamentos.
Os efeitos dos tratamentos foram estimados
atravé s do rendimento de gr ãos, avaliação visu al
de fitotoxicidade, população de plantas, peso de
matéria se ca da parte aé rea e núme ro de grãos
por unidade de área.
Para avaliar os efeitos fitotóxicos dos tratamentos de doses de metribuzin, 10 dias após a
emergência da cultura, foi proced ida a observacão visu al das injúrias causadas ás plântulas de
soja, tendo sido utilizada a escala adotada pela
A s s o c i a c i ó n L a t i n o -A m e r i c a n a d e M a l e z a s
( ALAM), onde: 1 = morte total das plantas e 6 =
nenhuma injúria ás plantas.
Para a obtenção da população de plantas,
proc ed eu -se á co nt agem do nú me ro de pl an tas
nas duas fileiras centrais de cada subparcela, 10
dias após a emergência da soja, tendo aquela sido
expressa pelo núme ro de plantas por unidade de
área (m1).
O peso de matéria seca da p arte aé rea foi
obtido através de amostras de 10 plantas,
retiradas ao acaso dentro da áre a útil de cada
subpar-cela, 53 dias após a emergência. Procedeuse á sepa ra ção ent re pa rt e aé re a e si st ema
ra dic ul ar através do corte do caule na altura
do nó cotile donar. As amostras assim obtidas,
foram lavadas e secas em estufa a 60°C, durante
48 horas após o que foi procedida a pesagem,
obtendo -se através do cálculo o peso médio por
planta.
Para a obtenção do número de grãos, procedeu-se á amostragem de 10 plantas nas duas fileiras centrais de cada subparcela, por ocasião da
colheita. Após a separação dos grãos, foi efetuada
sua contagem, resultando o número de grãos por
unidade de área (m'), tendo sido utilizada a população final de plantas de cada subparcela como
referência.

COMPORTAMENTO CULTIVARES DE SOJA EM RESPOSTA AO METRIBUZIN
Os dad os co le ta do s fo ra m su bme ti do s á
análise da variância, e as médias dos tratamentos
foram comparadas aplic and o-se o tes te de Duncan ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para fitotoxicidade, avaliada vi sualmente, as diferenças para os efeitos
de
dos es
e
cul tiv ares
foram
signifi cat ivas, sendo que as médias
encontradas per mit ira m ver ifi car que a
fit oto xic idade au me n ta va co m os
ac ré sc im os da dos e de met ribuzin.
Interpretadas através das médias, as
diferenças entre as cu lt iv ar es fo ra m
po uc o
ac en tu ad as ,
te nd o
si do
ve ri fi ca do qu e Davi s fo i a qu e so fr eu
me no r fi to to xi ci da de , en qu an to BR 1
fo i a qu e de mo ns tr ou a maior
resposta de injúria ao metribuzin
(Q ua dr o 1) . Ve ri fi co u- se te r ex is ti do
uma rela ção line ar posi tiva entr e doses
e fitotoxicidade, tendo as cultivares
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apresentado níveis variáveis de sensibi lidade ao composto quí mico. Adotandose a escala utilizada por Barrentine et
alii (1), foi possível verificar que Bragg e
Davis comportaram-se como toleran tes;
IAS4, IAS5, Paraná e Planalto como
moderadamente tolerantes e BR1 como
sensível (Quadro 2).
Para população de planta s, o efeito
foi semelhante ao obtido para fitotoxi cidade, pois houve um decréscim o no
número de plantas com o aumento da
disponibilidade de metribuzin às plantas. Os tratamentos, com 490 e 980
g/ha, apresentaram reduçôes de 7 e
13%,
respec
tivamente,
quando
comparados com a dose zero (Quadro 1).
Comparando-se as médias das cultivares
foi cons tatado que Davis, IAS5 e Paraná
apresentaram populaçôes superiores às
demais.
É possível que as diferentes respos tas obtidas para as cultivares, tanto pa-

Quadro 1. Fitotoxicidade, população de plantas, matéria seca da parte aérea, número de grãos e
rendimento de grãos de cultivares de soja, submetidas a doses de metribuzin,
EEA/UFRGS, Guaí ba, RS, 1978/79.
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Quadro 2. Equações de regressão linear e coeficientes de determinação entre as variáveis fitotoxicidade
e doses de metribuzin para cultivares de soja, EEA/UFRGS, Guaíba, RS, 1978/79.

ra fitotoxicidade como para população
inicial de plantas, fossem devidas a um
desenvolvimento radicular mais profundo daquelas cultivares que mostraram
ser tolerant es, uma vez que desta maneira grande parte do sistema radicular
pode ter-se posicionado abaixo da camada de localização do herbicida. Outra
hipótese, seria a de que as cultivares
tivessem apresentado diferenças na taxa
de destoxificação do metribuzin. De
acordo com resultados obtidos por Smith
e Wilkinson (10), Barrentine et alii (1) e
Mangeot et alii (8), a velocida de de
absorção e translocação deste herbicida
é a mesma, tanto para as cultivares
sensíveis como para as tolerantes,
diferindo
apenas
sua
taxa
de
destoxificação.
Através das médias alcançadas pa ra
o peso seco da parte aérea, constatou-se
que houve um decréscimo deste com o
aumento da dose de metribuzim. As
médias obtidas para as doses de 490 e
980 g/ha foram, respectivamente, 11 e
28% inferiores a do tratamento desprovido do herbicida. Constatou -se que, para
as médias das cultivares, não ocorreram
variaçôes significativas (Quadro 1).
Em relação ao número de grãos, verificou-se que ocorreram diferenças significativas para doses e cultivares (Quadro 1), sendo que o número de grãos diminuiu com o aumento das doses do

herbicida. Os tratamentos com 490 e
980 g/ha foram 25 e 33% inferiores, respectivamente, ao de dose zero.
A diminuiçã o do número de grãos
nos tratamentos providos com metribuzin, poderia ser explicada pela diminuição da taxa de fotossín tese, ocasionada
pela ação do herbicida na planta, conforme foi encontrada por Fedtke (4). Uma
menor taxa de fotossintese ocorrida nas
plantas, sob influência deste composto,
poderia fazer com que diminuíssem as
reservas de assimilados de maneira
proporcional à quantidade de metribuzin
disponível. Quanto ao efeito sobre as
cultivares, foi detectado que a BR1
destacou-se das demais, em parte devido
ao seu ciclo tardio, pois o seu período
reprodutivo iniciou após o desenvolvimento das demais cult:vares em
estudo, tendo coincidido com o término
do período de deficiência hídrica.
Quanto ao rendimento de grãos, as
diferenças observadas tanto para cultivares como para doses de metribuzin
foram significativas. As doses de 490 e
980 g/ha ocasionaram reduçôes no rendimento de grãos da ordem de 13 e 24%,
respectivamente, quando comparadas
com o tratamento sem adição do composto químico. Estes resultados coincidiram com os obtidos por Moomaw e
Martin (9), em que doses crescentes de
metribuzin causaram decréscimos pro porcionais no rendimento de grãos.
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Quadro 3. Equações de regressão linear e coeficientes de determinação entre as variáveis rendimento
de grãos e doses de metribuzin para cultivares de soja, EEA/UFRGS, Guaíba, RS, 1978/79.

Para o rendimento de grãos, as cultivares testadas apresentaram uma respo st a
li ne ar
ne ga ti va
pa ra
os
ac ré sc im o s n a d o s e d o c o m p o s t o
q u í m i c o (Quad ro 3). Foi con sta tado
que a cul tiva r Br ag g mo st ro u- se
al ta me nt e to le rante; BR1 e Davis,
moderadamente
tolerantes;
IAS5,
intermediária e Paraná, Planalto e IAS4,
moderadamente suscetíveis.
O comportamento da cultivar Bragg
sugere constituir-se esta em material
genético apropriado para ser utilizado na
obt enç ão de gen óti pos com al to grau de
tolerância ao metribuzin, enqu an to qu e
IA S4 ,
IA S5 ,
Pa ra ná
e
Pl a nalt o
mostrara m ser po uco indic adas para
esta finalidade.
O comportamento singular da cultivar
IAS 4, apr esent and o-se com o sen sí vel
ao metribuzin, quanto ao ren dime nto
de gr ãos, demons tr a a import ân ci a do
lev ant amento deste par âmetro par a a
cl as si fi ca çã o de cu lt iv ar es de so ja
qu an to à se ns ib il id ad e ao he rb ic id a,
pois os dados obtidos no inicio do ciclo,
pa ra fi to to xi ci da de , ap on ta va m es ta
cul tiv ar com o moder ada men te toler an te.
O menor coeficiente de determinação
alcança do para a cul tiv ar BR 1

(Q ua dr o 3) , na re gr es sã o en tr e
re nd i men to de grãos e dos es de
met ribuz in, foi dev ido ao seu cic lo
tar dio. Ist o sugere que, para obtenção
de resultados válidos em exp eri men tos
a cam po, qua nto à tolerância varietal ao
metribuzin, há necessidade de que as
cultivares sejam comparadas em grupos
de ciclo semelhante, determinando que o
efeito ambiental seja idêntico para todas
elas durante o desenvolvimento do teste.
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