
PORTARIA Nº 080/93, DE 13 DE OUTUBRO DE 1993.

ABAIXA O PADRÃO DE GERMINAÇÃO PARA AS CULTIVARES
DE SOJA RESISTENTES AO “CANCRO DA HASTE”.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, incisos I
e XI, e o Anexo II, incisos I e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para
atender o disposto no artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando a importância da soja para a economia do Estado de
Minas Gerais,

considerando  a  ocorrência  no  Estado  da  doença  “cancro  da
haste”, causada pelo fungo Phomopsis phaseoli f. sp. meridionalis, de difícil controle
e elevado nível de danos, 

considerando os elevados prejuízos ocorridos na safra 1992/1993,
em algumas regiões de plantio da soja, 

considerando que o controle desta doença se dá através do uso
de cultivares resistentes, 

considerando a proposta da Comissão Estadual  de Sementes e
Mudas, visando viabilizar a oferta de sementes de soja e de cultivares resistentes ao
“cancro da haste”, 

considerando  que  a  execução  da  inspeção  da  produção  de
sementes e mudas é atribuição desta Autarquia,

considerando  o  que  prescreve  o  artigo  2º  ,  incisos  I  e  XII,  do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando,  finalmente,  o  que  estabelece  o  regulamento  de
Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de
1934,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Abaixar,  no  ano  agrícola  1992/1993,  o  padrão  de
germinação de 75% (setenta e cinco por cento) para 70% (setenta por cento) para as
cultivares da soja CAC-1, Doko-RC, FT-Estrela, Primavera e Savana.



Art.  2º  -  Será  permitida a  multiplicação da semente  fiscalizada,
categoria  B,  produzida  no  Estado,  das  cultivares  relacionadas  no  artigo  anterior,
destinadas à produção de sementes fiscalizadas no ano agrícola 1993/1994.

Parágrafo único. Para atender o disposto neste artigo, o produtor
fica obrigado a dispor de uma área plantada com sementes básicas e/ou certificadas,
das mesmas cultivares, visando atender a demanda do ano agrícola 1994/1995.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


