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EFEITO DA APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DAS FERRUGENS DA FOLHA E DO COL 

NO E SOBRE O RENDIMENTO DE GRÃOS DE TRIGO 

Pedro Jos Valarini 1  

Olavo Roberto Sonego 1  

De acordo com as observaçes verificadas nas principais regies pra 

dutoras do pats, diversas molstias constituem-se em fator limitante para a 

cultura do trigo. Entretanto, como as condiç6es edafo-c1imticas variam confor 

me a regiio, determinadas doenças ocorrem em maior ou menor intensidade de ata 

que. No caso da regiio da Grande Dourados, destaca-se a incidncia das ferru 

gens da folha (Pace.LnLa &eeondLtc. Rob e5c. Desm.) e do colmo (Puac;vLtz gJionvLIlL6 

f. sp. -ttLtLci Eriks e Henn.) do trigo, sendo que a primeira ocorre mais cedo, 
a partir do perfilhamento, devido as condiç6es de temperaturas amenas (± 209C) 

e alta umidade relativa do ar; e a segunda, mais tardiamente, no florescimen 

to, devido a temperatura e umidade relativa elevadas. 

Os prejuizos causados pelas ferrugens variam em funço das 	condi 

çes edafo-climticas, &pocas de plantio e cultivares utilizadas. No existem 

dados reais que mostram o quanto de perdas sio cansadas pelas ferrugens do tri 

go na regiao. 

Considerando-se a importincia das ferrugens na regiio e baseados na 

necessidade imediata de se garantir uma produçio mais estãvel aos agricultores, 

procurou-se neste trabalho testar diversos fungicidas isoladamente e/ou em com 

binaçio, com o objetivo de selecion-los quanto a eficincia e economicidade 

no controle das ferrugens da folha e do colmo do trigo. 
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Os resultados preliminares mostraram que os fungicidas 	Mancozeb 

(2,5kg/ha), Propineb (2,5kg/ha), Zineb (2,5kg/ha), Captafol + Mancozeb (2,5kg! 

ha), A.T.E. + Maneb (2,Okg/ha), Chlorotalonil (2,5kglha), Triforine (1,5kg/ha), 

Dithianon (1,0kg/ha), Anilazin (4,0kg/ha), Triadimefon (0,5kg/ha) eTriadimefon 

+ Maneb (0,5 + 2,5kg/ha) foram eficientes no controle das ferrugens, apresenta 

ram rendimento de gros e peso hectolTtrico superiores estatisticamente tes 

temunha e estio de acordo com resultados j obtidos anteriormente. Com  relaçio 

ao peso de mil sementes, todos os tratamentos foram superiores a 	testemunha. 
Por sua vez, a anlise econSmica (beneftcio/custo) dos tratamentos, 	mostrou 

que os seguintes fungicidas, em ordem decrescente de economicidade, se destaca 

ram quando comparados testemunha (gua): Mancozeb, A.T.E. + Maneb, Propineb, 

Triadimefon + Maneb, Zineb, Triadi.mefon, Captafol + Mancozeb e Chlorotalonil, 

com tr&s aplicaç6es em intervalos de quinze dias. 

Durante o ciclo da cultura do trigo, observou-se diferenças 	entre 

os tratamentos quanto ao aspecto de maturaçio das plantas, como por exemplo na 

testemunha, onde ocorreu uma maturaçio precoce com coloraçio paleo mais escu 

ro, enquanto que em outros tratamentos, tais como Triadimefon e Triadimefon + 

Maneb, as plantas mantiveram um desenvolvimento normal durante o pertodo de 

florescimento at a completa maturaçio. Os principais processos fisiol&gicos, 

tais como a translocaçio de materiais de reserva das folhas e caule para as se 

mentes e a conversio destes, dentro dos tecidos das sementes em alimento de re 

serva para a formaçio do embriio tem lugar neste per3odo, provvel que diver 

aos fatores como a presença do fungo, e as condiçes de baixa umidade do solo, 

altas temperaturas e periodos diírios prolongados de luz colaboram para o en 

curtamento desse pertodo. Consequentemente, a maior intensidade do fungo expli 

ca a obtençio de grios pequenos, enrugados e de baixo peso hectoltrico na tes 

temunha, quando comparados com a maioria dos tratamentos fCngicos. 

A partir dos resultados, sugere-se repetir os experimentos, avaliar 

os danos causados pela ferrugem do colmo e determinar o nimero e a Epoca mais 

adequada de aplicaçio de fungicidas na cultura do trigo. 
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