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tratados com fumigantes sobre os não tratados. As plantas dos canteiros 
sem fumigantes e sem adubação estavam um pouco amareladas e raquí
ticas, ao passo que quase não se notava diferença de coloração nas plantas 
dos demais lotes. A colheita se deu em 15 de fevereiro de 1950, apresen
tando produções baixas para todos os tratamentos, sendo mais acentuada 
nos lotes sem fumigantes e sem adubação, fato esse que pode ser obser
vado na 3. a coluna do quadro 1. 

O cálculo estatístico das produções demonstrou que, entre os trata
mentos adubados, não houve diferenças significativas. 

O exame dos tubérculos revelou que, tanto o "Dowfume W-40" como 
o " D - D " , foram eficientes no combate aos nematóides causadores das 
galhas dos tubérculos de batatinha (root-knot), sendo observadas, ao con
trário, percentagens elevadas nos tubérculos dos lotes não tratados e, princi
palmente, nos não adubados, conforme nos revelam os dados da 4 . a coluna 
do quadro 1. 

Vemos assim que, nos tratamentos "sem fumigante e sem adubação", 
e no "sem fumigante e com adubação", obtivemos, respectivamente, 49,5% 
e 20,0% de tubérculos com galhas. Já nos tratados com " D - D " e "Dowfume 
W-40" , apenas anotamos 1,5% no primeiro destes, registo que julgamos 
ser devido a falhas do injetor ou outra causa qualquer. Essas diferenças 
foram significativas para P = 5%. 

3.2 - S E G U N D A F A S E D A E X P E R I Ê N C I A 

Para esta segunda fase da experiência aproveitamos o terreno utilizado 
na primeira fase, porém sem novo tratamento e sem nova adubação. Visa
mos, com isso, verificar o grau de reinfestação, possivelmente motivado 
por uma insuficiente penetração do fumigante nas raízes provenientes de 
culturas anteriores, permitindo, assim, a vida dos nematóides endopara-
sitas. As únicas modificações havidas foram as da época de plantio e mu
dança das variedades. Assim, enquanto o primeiro plantio foi feito em 
fase mais favorável à cultura, utilizando a variedade "White Bliss", nesta 
segunda fase, que foi iniciada em 28 de fevereiro de 1950, utilizamos duas 
outras variedades em cada canteiro, a "Sneeuw S 56" e a "Saskia" pelo 
fato de não possuirmos sementes da "White Bliss" em bom estado de sa
nidade. 

A 1 de abril fizemos o primeiro protocolo de vegetação e a determi
nação do "stand", cujos resultados estão - resumidos na 5. a e 8. a colunas 
•do quadro 1. 

As diferenças apresentadas, tanto para "stand" como para vegetação, 
foram relativamente pequenas e não permitem tirar conclusões em defini
tivo. 

Dois meses depois do primeiro protocolo de vegetação, fizemos novas 
anotações sobre o estado geral das plantas, verificando que as plantas se 
desenvolveram muito pouco, devido, principalmente, à falta de chuvas. 
Notava-se, entretanto, que, em relação ao secamento das plantas, havia 
grandes diferenças, especialmente entre variedades, sendo que a "Saskia" 
apresentava maiores percentagens de plantas secas. A 30 de maio de 1950, 



4 - R E S U M O 

N o presente trabalho relatamos os resultados a que pudemos chegar 
com o emprêgo dos fumigantes " D - D " (Dicloropropeno-Dicloropropano), e 
"Dowfume W-40", na base de dibrometo de etileno, no combate aos nema¬ 
tóides formadores de galhas, em tubérculos de batatinha. As experiências 
foram efetuadas em Campinas, em terreno do tipo "Glacial", e divididas 
em duas fases distintas. Na primeira, tratamos o terreno com os fumi
gantes 18 dias antes do plantio e adubamos alguns lotes, e n a segunda fase, 
que foi realizada no mesmo terreno, não adubamos e nem tratamos o ter
reno, com o fim de verificar o efeito residual dos produtos, empregando, 
além disso, duas variedades ao invés de uma, como na fase inicial. 

Os resultados apresentados vieram indicar que : a) tanto o " D - D " 
como o "Dowfume W-40" não prejudicaram a brotação dos tubérculos ; 
b) entre produções, houve, na primeira fase da experiência, uma ligeira 
superioridade dos lotes com fumigantes e adubados sobre o "sem trata
mento com fumigante mas com adubação", e dêste, por sua vez, sôbre o 
"sem fumigante - e sem adubação". Na segunda fase quase não houve dife
renças entre tratados e adubados ; c) tanto o " D - D " como o "Dowfume 
W-40" foram eficientes na redução dos nematóides formadores das galhas 
nos tubérculos, pois enquanto na primeira fase os canteiros "sem trata
mento e sem adubação" produziram, em média, 49,5% de galhas, a maioria 
de caráter grave, e os "adubados mas sem fumigante" deram 20%, já nos 
tratados e adubados, houve apenas uma leve incidência de 1,5% para o 
" D - D " e 0 % para o "W-40" . No segundo plantio, no mesmo terreno, 
observamos que, além de uma reinfestação do solo, os restos da adubação 
não impediram a formação das galhas como na primeira fase. Para 
confirmação dêstes resultados, novas experiências serão executadas com 
fumigantes no solo. 



S U M M A R Y 

Results are reported on the application of the soil fumigants " D - D " (dichloropropene-
-dichloropropane) and "Dowfume W-40" (ethylene dibromide) for the control of the 
root-knot nematode on potatoes. The experiments were done at Campinas (State of 
São Paulo, Brazil) in soil of the "Glacial" type. The tests cover two distinct phases. 
In the first the soil of certain plots was fumigated 18 days prior to planting. There were 
four treatments : fumigation and fertilizer, fumigation without fertilizer, fertilizer alone, 
and without fumigation or fertilizer. In the second phase, performed a year later on 
the same land, no fertilizer was used and no fumigant applied in order to determine the 
residual effect of the chemicals. In the second phase two potato varieties were used instead 
of only one as in the first. 

The results show that : 
a) Neither " D - D " nor "Dowfume W-40" harmed the production of tubers. 

b) In the first phase of the experiment the production of the plots with fumigants 
and fertilizers was slightly better than that of the plots with fertilizer only and in turn 
the latter was better than that of the plots without fumigants and without fertilizer. 

In the second phase there was almost no difference between plots with chemical 
treatments and plots with fertilizer. 

c) " D - D " as well as "Dowfume W-40" efficiently reduced root-knot nematodes 
on the tubers. This is shown in the 1st phase of the experiment by the plots without 
fumigation and without fertilizer, where 49.5% of the tubers were galled, mostly seriously ; 
on the plots that received only fertilizer, 20% were galled while those fertilized and 
fumigated with " D - D " were 1.5% galled and with "Dowfume W-40" 0%. 

In the 2nd planting on the same site the residual fertilizer however did not reduce 
the formation of galls. Further experiments are planned. 
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