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1 - INTRODUÇÃO

A produção de mudas em viveiros florestais está condicionada a uma série de
fatôres adversos ligados a problemas de natureza fitossanitária. Dentre os aspectos
fitopatológicos, destaca-se em nossas condições, a ocorrência da doença conhecida como
«damping-off». Tal fato tem registrado sérios prejuízos, decorrentes de redução no número
de mudas produzidas, do maior consumo de sementes, da necessidade de instalação de
novos viveiros ou de reflexos danosos que a doença condiciona em mudas sobreviventes.

O eucalipto, essência de alto valor econômico no Brasil, tem revelado grande
suscetibilidade à referida doença. Disto decorreu a realização do presente trabalho que teve
por objetivo a verificação preliminar sôbre a eficiência de vários tratamentos químicos no
contrôle da doença em eucalipto, em condições de casa de vegetação.

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2 .1 - Etiologia da doença

O «damping-off» é causado por diversos fungos do solo. São patógenos pouco
especializados que atacam as sementes em germinação ou as plantas nos seus primeiros
estágios de desenvolvimento. Conforme destacam VAARTAJA e SALISBURY (1961) as
essências florestais apresentam alta e prolongada suscetibilidade à doença, notadamente as
coníferas.

WRIGHT (1944), VAARTAJA e cols. (1961), VAARTAJA, (1967), RAM REDDY
(1969), em estudos conduzidos em diferentes partes do globo, verificaram que os mais
importantes agentes causais de «damping-off» em diversas essências florestais pertencem
aos gêneros Rhizoctonia e Pythium, incluindo em plano inferior espécies de Fusarium,
Phytophthora e Cylindrocarpon.

No Brasil, com respeito ao eucalipto, BASTOS CRUZ e cols. (1964) relatam a
ocorrência de Cylindrocladium scoparium Morgan e Pythium sp como agentes causais
de estiolamento das sementeiras. Em relação a Pinus eliottii êsses autores informam sôbre
a constatação de Rhizoctonia como agente causal do estiolamento das sementeiras. Por
outro lado, REIS e CHAVES (1965) relataram a ocorrência de Cylindrocladium
scoparium Morgan acarretando grandes perdas em mudas de eucalipto no Estado de Minas
Gerais.
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2 .2 - Contrôle químico da doença

A utilização dos produtos químicos em canteiros para o contrôle de doenças de
viveiro tem sido intensamente investigada. O assunto foi revisto por VAARTAJA (1964)
que relacionou uma série de medidas, dentre as quais se encontram o tratamento de
sementes, a fumigação do solo e os tratamentos de solo com fungicidas orgânicos em
aplicações simples de pré-emergência ou em aplicações repetidas nos canteiros.

Os produtos químicos utilizados no contrôle do «damping-off»  são os fungicidas
ligados aos pat6genos do solo que DOMSCH (1964) reuniu em 4 grupos: protetores de
sementes (mercuriais orgânicos), fungicidas de folhagem (thiram, captan, zineb, etc.),
fumigantes de solo (brometo de metila, cloropicrina, etc.) e fungicidas desenvolvidos
especialmente para contrôle de fungos do solo (PCNB, dexon).

Por outro lado, os fungicidas se apresentam com uma maior ou menor ação seletiva
sôbre a microflora do solo. De acôrdo com a sua especificidade e a sua forma de ação,
KREUTZER (1963) agrupou os produtos químicos fungitóxicos em: erradicantes voláteis
(brometo de metila, cloropicrina, etc. ), protetores não voláteis (ditiocarbamatos e captan)
e fungicidas seletivos de solo (PCNB, dexon).

Com respeito ao tratamento de sementes, VAARTAJA (1964) verificou que tal
medida oferece boas perspectivas de contrôle, notadamente no caso de «damping-off» de
pré-emergência, dependendo de quantidades do produto usado, do tamanho da semente, das
condições favoráveis à doença ou da ocorrência de fitotoxidez como no caso de compostos
mercuriais. LEACH e cols. (1960), trabalhando com algodão e beterraba, constataram a
eficiência do tratamento de sementes com PCNB para contrôle de Rhizoctonia. enquanto
que para espécies de Pythium os melhores resultados foram obtidos com aplicação de
dexon.

Em testes de campo, em áreas infestadas por vários agentes patogênicos como
Pythium spp e Rhizoctonia praticola. VAARTAJA e cols. ( 1964 ) verificaram um
aumento na obtenção de mudas através da peletização de sementes com captan, dexon,
dyrene, thiram ou zineb, embora os resultados nem sempre tenham sido concordantes. A
eficiência de captan e thiram como protetores de semente foi demonstrada por GRIFFITH e
MATTEWS (1969) que observaram uma grande persistência dêstes produtos no solo
quando adicionados envolvendo pequenas esferas de vidro, em contraste com a baixa
persistência apresentada quando incorporados uniformemente no solo.

A fumigação de solo que consiste na aplicação de tóxicos voláteis, pode ser bastante
eficiente no contrôle da doença, como relata VAARTAJA (1964) mas oferece
inconvenientes como a possibilidade de reinfestações mais graves por agentes
fitopatogênicos, ser antieconômica para grandes áreas, ou apresentar perigo de toxidez ao
homem.

Existem fumigantes que são aplicados na forma sólida ou em solução, para depois
se decomporem no solo, como é o caso dos produtos vapam e basamid (milone ou
dazomet), que oferecem maiores facilidades de aplicação e maior proteção ao homem.
VAARTAJA (1964) chama a atenção para outros efeitos importantes de fumigação do solo:
ação inseticida, nematicida e herbicida. Além disso, o efeito estimulante no
desenvolvimento de mudas em solos fumigados tem sido amplamente investigado [RAM
REDDY e cols. (1964), CLIFFORD e MASSELO (1966), FILER e TOOLE (1968),
DANIELSON e DAVEY (1969), SIMÕES e cols. (1971) ].



VAARTAJA e cols. (1964) constataram redução nas perdas por «damping-off»
causadas por Pythium spp, Rhizoclonia praticola e outros patógenos de importância
secundária através de aplicações repetidas de captan, dexon, dyrene, thiram e zineb em
canteiros de um velho viveiro em Saskatchevan, Canadá. No Brasil, MARTINEZ e cols.
(1961) em condições de estufa e inoculações artificiais, verificou bom contrôle de
tombamento em eucalipto, causado por Cylindrocladium. através de pulverizações
repetidas com thiram e maneb. Por outro lado, REIS e CHAVES (1965) constataram a
eficiência de aplicações repelidas de brestan, ferbam e zineb em sementeiras e torrões de
eucalipto no contrôle de Cylindrocladium scoparium.

3 - MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos no período de agôsto a setembro de 1969, em casa de
vegetação pertencente ao Departamento de Fitopatologia da Escola Superior de Agricultura
«Luiz de Queiroz», onde as temperaturas variaram nó intervalo entre 20 e 38oC. Foram
utilizados vasos de cerâmica com bôca de 15 cm de diâmetro. Como hospedeiro teste foi
escolhido o Eucalyptus saligna Sm. Foram usadas sementes comerciais procedentes do
Horto Florestal de Rio Claro, pertencente a Cia. Paulista de Estradas de Ferro. Os vasos
foram enchidos com areia esterilizada na camada inferior e completados com uma camada
do solo teste de 5 cm de espessura.

3.1 - Solo teste

Foi utilizado um solo de canteiros pertencentes a um viveiro de eucalipto, localizado
no Município de Itupeva, Estado de São Paulo, de propriedade da firma Duratex S.A. O
solo em questão, do tipo podzolizado com cascalho, rico em matéria orgânica (estêrco de
curral) , encontrava-se naturalmente infestado por agentes causais de «damping-off». De
acôrdo com uma série de isolamentos efetuados antes e durante a condução dos
experimentos, constatou-se com grande freqüência a presença de Pythium spp, obtendo-se
também isolados de Rhizoctonia sp e Fusarium sp, êste último ao final dos experimentos.
Os três gêneros mostraram-se patogênicos a plântulas de Eucalyptus saligna, em testes de
patogenicidade realizados «in vitro».

3.2 - Ensaios

Dois ensaios foram conduzidos visando-se testar a eficiência de tratamento de solo
antes da semeadura e de tratamento de sementes, ambos em combinação com aplicações
repetidas de fungicidas em pós-emergência. Os ensaios foram instalados segundo um
delineamento fatorial 5x3, inteiramente casualizado, com 3 repetições. Cada repetição ou
parcela era constituída por um vaso.

Para o tratamento de solo foram empregados os seguintes produtos: brometo de
metila (98% de brometo de metila + 2% de cloropicrina), vapam (N-metil-dihidrato
ditiocarbamato de sódio), basamid granulado (3,5 - dimetil - tetraido -1,3,5,2H -
tiodiazino -2- tiono = dazomet ou milone) e PCNB (pentacloronitrobenzeno). Como
testemunha foi tomado solo não tratado.

No caso do tratamento de sementes foram utilizados os fungicidas: captan (N-
tricorometil-mercapto-4 -ciclohexeno1,2-dicarboximida), PNCB, thiram (bissulfeto de



tetra metilthiuram) e neantina sêco (fenilacetato de mercúrio). Semente não tratadas foram
tomadas como testemunha.

Os fungicidas testados para a verificação do efeito de aplicações repetidas foram:
thiram e dithane M-45 [maneb (etileno bisditiocarbamato de manganês) + zinco íon],
recebendo a testemunha apenas água de torneira.

3.3 - Tratamentos de solo

Todos os tratamentos de solo foram efetuados em recipientes metálicos de chapa
galvanizada. Para a execução dos tratamentos foram seguidas as instruções relatadas por
PARRIS (1958), as especificações da A.B.E.T.A. (1967) e as instruções que acompanham
Os produtos comerciais.

As dosagens utilizadas foram as  seguintes:

Brometo de metila: 0,3 ml do produto comercial por litro de solo ligeiramente úmido,
equivalente à dosagem .fungicida usual de 40 ml/m2 de canteiro.
Basamid: 300 g do produto comercial na forma granulada (98-99% de princípio ativo) por
metro cúbico de solo úmido.
Vapam: 0,7 ml do produto comercial por litro de solo, equivalente à dosagem de 100
ml/m2 de canteiro. O produto foi aplicado com regador, dissolvido em água de torneira.
PCNB: 50 ml por litro de solo de uma suspensão contendo 7,5 g do produto comercial
(75% de princípio ativo) por litro de água, equivalente à dosagem de 2 litros da suspensão
por metro quadrado de canteiro.

O tempo de espera entre a aplicação dos produtos vapam e basamid e a semeadura,
foi determinado através de testes de germinação com sementes de agrião da sêca
(Lepidium sativum) suspensas em chumaço de algodão dentro de frascos fechados, e em
contacto com gases eventualmente emanados do solo tratado. Dêste modo se verificou a
dissipação total dos vapores tóxicos dos produtos utilizados, após revolvimentos periódicos
do solo tratado.

3.4 - Tratamento de sementes

O tratamento de sementes foi efetuado a sêco, através da mistura dos fungicidas
com as sementes, na dosagem de 300 g por 100 kg de sementes para todos os produtos.
Captan, thiram e PCNB foram utilizados na forma de seus respectivos produtos comerciais
contendo 75% de princípio ativo. O mercurial orgânico testado (neantina sêco) contém
1,5% de mercúrio na forma de fenilacetato de mercúrio.

3.5 - Aplicações repetidas de fungicidas em pós-emergência

Foram feitas 6 aplicações de fungicidas sôbre os vasos após a emergência das
plântulas, em intervalos que variaram de 2 a 5 dias. Os produtos utilizados, thiram e dithane
M-45, ambos com 80% de princípio ativo., foram suspensos em água na concentração de 2
g/l (com espalhante adesivo a 0,5 m1/ litro) e aplicados em pulverização de modo a se
distribuirem uniformemente sôbre as mudas e sôbre o solo.



3.6 - Semeadura e coleta de resultados

Após a distribuição do solo nos vasos, a semeadura foi efetuada a lanço, tomando-se
0,9000 g de sementes do tipo comercial por vaso, a fim de se obter uma densidade
semelhante àquela encontrada normalmente em canteiros de semeadura, ou seja, 50 glm2.

A cobertura das sementes foi feita com o mesmo solo, com tratamento
correspondente ao solo contido nos vasos. Até o final dos ensaios a umidade do solo foi
mantida elevada.

A verificação da eficiência dos tratamentos foi efetuada ao final dos ensaios através
da contagem de tôdas as mudas remanescentes em cada vaso. Ainda no final dos ensaios,
fez-se o levantamento dos dados referente às alturas médias das mudas tomadas entre o
colo e o broto terminal, em 10 mudas por vaso.

4 - RESULTADOS

Decorridos 4 dias após a semeadura, foi verificado o início da emergência das
plântulas. Por ocasião da primeira pulverização com fungicidas, efetuada 6 dias após a
semeadura, foi observada a ocorrência da doença na forma de reboleiras, causada por
Pythium spp, conforme os isolamentos efetuados ao 8.o dia após a semeadura.

Os levantamentos dos dados referentes à contagem do número e altura das mudas
foram efetuados 27 e 28 dias após a semeadura. respectivamente para os ensaios com
tratamento de solo e com tratamento de sementes, quando as mudas atingiram altura
adequada à repicagem. Os quadros de números 1 a 8 mostram os resultados obtidos e as
respectivas análises estatísticas.

QUADRO 1 - Número de mudas por vaso ao final do ensaio referente ao emprêgo de
tratamentos de solo em combinação com aplicações repetidas de fungicidas em pós
emergência.

REPETIÇÕESTRATAMENTOS
1 2 3

Vapam
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

108
132
110

110
106
102

127
134
116

Brometo de
Metila

Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

111
123
107

110
123
120

114
137
124

Basamid
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

114
138
128

130
115
136

113
120
120

PCNB
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

71
94
31

89
80
92

37
72
56

Testemunha
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

78
51
23

39
34
27

44
16
40



QUADRO 2 - Análise de variância dos dados obtidos com a contagem de mudas no ensaio
referente ao emprêgo de tratamentos de solo em combinação com aplicações repetidas de
fungicidas em pós-emergência.

Causas de variação G. L. S. Q. Q. M. F.
Tratamento solo (Tso) 4 50.578,80 12.644,70 54,98**
Pulverização fungicidas (P) 2 684,85 342,43 1,49
Interação Tso x P 8 1.939,60 242,45 1,05
Resíduo 30 6.899,33 229,98 -
(Tratamentos) (14) (53.203,25) (3.800,23) (16,52)**
Total 44 60.102,58 - -

C.V. = 16,24% ** = significância ao nível de 1% de probabilidade

As médias em número de mudas por vaso deferentes aos efeitos de tratamento de
solo são:

Vapam: 116,11
Brometo de metila: 118,78
Basamid: 123,78
PCNB: 69,11
Testemunha: 39,11

As diferenças mínimas significativas para o teste Tukey são:
∆ = 20,80 (ao nível de 5% de probabilidade)
∆ = 25,55 (ao nível de 1% de probabilidade)

QUADRO 3 - Número de mudas por vaso ao final do ensaio referente ao emprêgo de
tratamentos de sementes em combinação com aplicações repetidas de fungicidas em pós-
emergência.

REPETIÇÕESTRATAMENTOS
1 2 3

Thiram
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

70
50
28

47
61
51

46
50
47

Neantina
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

15
49
57

25
46
17

25
27
28

Captan
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

86
63
92

63
94
95

100
110
68

PCNB
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

41
52
34

25
56
41

37
46
44

Testemunha
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

45
47
58

45
40
33

41
48
52



QUADRO 4 - Análise de variância dos dados obtidos com a contagem de mudas no ensaio
referente ao emprêgo de tratamentos de sementes em combinação com aplicações repetidas
de fungicidas em pós-emergência.

Causas de variação G. L. S. Q. Q. M. F.
Tratamento semente (Tse) 4 15.079,33 3.769,83 23,24**
Pulverização fungicidas (P) 2 586,13 293,07 1,81
Interação Tse x P 8 794,54 99,32 0,61
Resíduo 30 4.866,00 162,20 -
(Tratamentos) (14) (16.460,00) (1.175,71) (7,25)**
Total 44 21.326,00 -

C.V. = 24,97% ** = significância ao nível de 1% de probabilidade

As médias em número de mudas por vaso deferentes aos efeitos de tratamento de
sementes são:

Thiram: 50,00
Neantina: 32,11
Captan: 85,67
PCNB: 41,78
Testemunha: 45,44

As diferenças mínimas significativas para o teste Tukey são:
∆ = 17,47 (ao nível de 5% de probabilidade)
∆ = 21,46 (ao nível de 1% de probabilidade)

QUADRO 5 - Alturas médias (cm) das mudas ao final do ensaio referente ao emprêgo de
tratamentos de solo em combinação com aplicações repetidas de fungicidas em pós-
emergência.

REPETIÇÕESTRATAMENTOS
1 2 3

Vapam
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

4,65
4,86
4,54

5,18
4,81
4,39

5,52
4,51
5,20

Brometo de Metila
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

4,55
4,73
4,54

5,16
5,51
5,81

6,00
5,09
4,77

Basamid
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

3,89
3,91
5,61

4,74
5,75
5,40

5,43
4,52
5,10

PCNB
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

2,68
2,90
2,78

2,65
2,71
2,84

2,56
2,93
2,30

Testemunha
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

3,48
2,65
2,50

2,75
2,47
2,60

3,06
2,83
2,66



QUADRO 6 - Análise da variância dos dados obtidos com a medição das alturas das
mudas ao final do ensaio referente ao emprêgo de tratamentos de solo em combinação com
aplicações repetidas de fungicidas em pós-emergência.

Causas de variação G. L. S. Q. Q. M. F.
Tratamento solo (Tso) 4 53,98 13,50 61,36**
Pulverização fungicidas (P) 2 0,15 0,08 0,36
Interação Tso x P 8 1,66 0,21 0,95
Resíduo 30 6,72 0,22 -
(Tratamentos) (14) (55,79) (3,99) (18,14)**
Total 44 62,51 - -

C.V. = 11,50% ** = significância ao nível de 1% de probabilidade

As médias em cm referentes aos efeitos de tratamento de solo são:
Vapam: 4,85
Brometo de metila: 5,13
Basamid: 4,93
PCNB: 2,71
Testemunha: 2,78

As diferenças mínimas significativas para o teste Tukey são:
∆ = 0,66 (ao nível de 5% de probabilidade)
∆ = 0,79 (ao nível de 1% de probabilidade)

QUADRO 7 - Alturas médias (cm) das mudas ao final do ensaio referente ao emprêgo de
tratamentos de sementes em combinação com aplicações repetidas de fungicidas em pós-
emergência.

REPETIÇÕESTRATAMENTOS
1 2 3

Thiram
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

3,64
3,82
3,57

2,65
3,82
3,07

3,86
3,89
2,78

Neantina
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

2,54
3,59
2,82

3,20
3,32
2,91

2,65
3,03
2,83

Captan
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

3,49
2,97
3,84

3,76
3,69
3,44

3,73
3,78
3,25

PCNB
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

3,58
3,73
3,69

2,93
2,88
2,39

3,16
3,19
3,20

Testemunha
Não pulverizado
Dithane M-45
Thiram

3,47
2,90
3,11

3,16
2,91
2,47

2,85
2,61
3,10



QUADRO 8 - Análise da variância dos dados obtidos com a medição das alturas das
mudas ao final do ensaio referente ao emprêgo de tratamentos de sementes em combinação
com aplicações repetidas de fungicidas em pós-emergência.

Causas de variação G. L. S. Q. Q. M. F.
Tratamento semente (Tse) 4 2,61 0,65 4,64**
Pulverização fungicidas (P) 2 0,46 0,23 1,64
Interação Tse x P 8 1,09 0,14 1,00
Resíduo 30 4,14 0,14 -
(Tratamentos) (14) (4,16) (0,30) (2,14)*
Total 44 8,30 - -

C.V. = 11,59%
* = significância ao nível de 5% de probabilidade
** = significância ao nível de 1% de probabilidade

As médias em cm referentes aos efeitos de tratamento de sementes são:
Thiram: 3,46
Neantina: 2,99
Captan: 3,55
PCNB: 3,19
Testemunha: 2,95

As diferenças mínimas significativas para o teste Tukey são:
∆ = 0,49 (ao nível de 5% de probabilidade)
∆ = 0,61 (ao nível de 1% de probabilidade)

5 - DISCUSSÃO

Em condições de casa de vegetação, onde a probabilidade de reinfestação por
agentes patogênicos é pequena, o emprêgo de produtos fumigantes se mostrou bastante
eficiente no contrôle do «damping-off» em eucalipto, conforme se pode verificar nos
quadros 1 e 2. A aplicação de pCNB apresentou contrôle apenas parcial da doença, devido
a sua ação específica sôbre Rhizoctonia e ineficiência contra Pythium spp, como foi
constatado por GIBSON e cols. (1961) para Pinus radiata e P. patula. Além disso, como
verificaram êstes autores, o PCNB pode aumentar o «damping-off» causado por Pythium
devido a sua ação sôbre microrganismos competitivos do solo.

O efeito estimulante sôbre o crescimento das mudas verificado com as aplicações de
brometo de metila, vapam e basamid (quadros 1 e 2) , não tem as suas causas ainda bem
estabelecidas. A supressão ou a redução de agentes patogênicos do solo por fumigação de
solo, foi correlacionada com o aumento no crescimento de plantas por MARTIN e cols.
(1953) trabalhando com plantas cítricas, por WILHELM (1965) em morango, couve-flor e
tabaco, FILER e TOOLE (1968) em Liquidambar, DANIELSON e DAVEY (1969) em
Pinus taeda. Por sua vez, a simples eliminação de patógenos do solo, por si só não explica
o estímulo de crescimento. Conforme destacaram RAM REDDY e cols. (1964), as
respostas à esterilização parcial do solo, tenderiam a se diferir com variações na atividade
dos patógenos, fato êste refutado por êstes autores. RAM REDDY e cols. (1964)
verificaram ainda que uma m4da afetada proveniente de um solo não tratado, quando
transferida para um solo tratado, crescia tão bem quanto uma muda procedente de um solo
tratado. RAM REDDY e cols. (1964) e DANIELSON e DAVEY (1969) atribuem o



estímulo de crescimento a fenômenos microbiológicos envolvidos no solo. Tais fenômenos
estariam relacionados com a presença de toxinas no solo, com a recolonização por
microrganismos benéficos, com a eliminação de patógenos ou alterações na população de
fungos micorrízicos. Além disso, conforme relata WARCUP (1957) a esterilização parcial
do solo afeta as propriedades físicas do solo e aumenta a solubilidade de muitos nutrientes.
A eliminação de ervas daninhas pode ser outro fator que contribua para o maior
crescimento das plantas em solos fumigados
[VAARTAJA (1964) ].

Com respeito ao ensaio onde foram empregados os tratamentos de semente, o
fungicida captan apresentou os melhores resultados (quadros 3, 4, 7 e 8). Isto se explica
pela sua eficiência sôbre os patógenos causadores de «damping-off», conforme foi
constatado por DOMSCH (1958), V AARTAJA e colb. (1964), CARLSON e BELCHER
(1969). Por outro lado, êste produto, bem como o thiram, apresenta elevada persistência no
solo quando aplicado na forma de tratamentos de semente (GRIFFITH e MATTHEWS
(1969). Os resultados para o mercurial orgânico utilizado (neantina) sugerem uma ação
fitotóxica dêste produto na dosagem utilizada.

0 elevado potencial de inóculo, o alto teor de umidade do solo utilizado nos
experimentos e ação específica dos fungicidas (caso do PCNB), podem explicar o baixo
nível de contrôle oferecido pelos tratamentos de semente.

Para as condições em que foram realizados os ensaios, os resultados obtidos com as
aplicações de fungicidas em pós-emergência sugerem a ocorrência de um período critico de
suscetibilidade do eucalipto ao binômio Pythium - Rhizoctonia. A não ocorrência de
diferenças significativas entre os tratamentos de aplicação repetidas de fungicidas (quadros
1 a 4) esteve ligada ao início tardio das pulverizações, bem como à ausência de
reinfestações por agentes fitopatogênicos. Embora se tivesse empregado o tratamento de
sementes, não ocorreu a proteção adequada nas fases de germinação e emergência das
plântulas. Daí se depreende a necessidade de se efetuar o início das pulverizações logo após
a semeadura, conforme verificaram MARTINEZ e cols. (1961) em estudos sôbre o contrôle
de Cylindrocladium em sementeiras de eucalipto.

6 -RESUMO

A fumigação de solo com brometo de metila, vapam e basamid, mostrou-se
eficiente no contrôle de «damping-off» causado por Pythium spp, Rhizoctonia sp e
Fusarium sp, em solo naturalmente infestado. E:stes produtos exerceram, por outro lado,
um pronunciado estímulo no crescimento das mudas. PCNB aplicado no solo controlou
apenas parcialmente a doença.

Tratamento de semente com captan propiciou resultados satisfatórios. Neantina, por
sua vez, evidenciou comportamento fitotóxico na dosagem empregada.

Aplicações repetidas de fungicidas em pós-emergência não mostraram efeito
favorável no contrôle da doença. Verificou-se que tais aplicações devem ser iniciadas antes
da emergência das plântulas.

7 - SUMMARY

Soil fumigation with methyl bromide, vapam and basamid (mylone) gave growth
stimulation and good damping-off control for Eucalyptus saligna Sm. caused by Pythium



spp. Rhizoctonia sp and Fusarium sp in a naturally infested soil. PCNB apllied in the soil
was partially effective against the disease.

Seed treatments with captan gave increased seedling stands. Neantina
(phenylmercuryacetate) 5howed some phytotoxity.

Repeated post-emergence applications with fungicides did not increased the
numbers of survivors. It was found that these application6 must begin before the emergence
of the seedlings.
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Figura 1: Vasos correspondentes aos tratamentos de solo empregados no trabalho



Figure 2: vasos correspondentes aos tratamentos de sementes empregados no trabalho
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