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INTRODUÇÃO:
O cultivo de trigo na região Sul do Brasil, vem sofrendo reduções nos últimos anos (CONAB, 2012), pois incertezas quanto
à comercialização, ao clima e a ocorrência de doenças, são as grandes preocupações dos agricultores. A ferrugem da
folha, as manchas foliares, o oídio e a giberela são as principais doenças que incidem sobre o trigo, predominando umas
sobre as outras em função do fator ambiental, temperatura e chuvas frequentes, alem da quantidade de esporos que chega
até a cultura e da eficiência destes em estabelecer novas infecções. Sob condições ideais para a ocorrência das doenças,
combinadas com aplicações tardias de fungicida, o controle é menor, em especial ao período de proteção conferido a
planta. O saldo não controlado é transferido para aplicações futuras, também com dificuldades de controle, resultando em
alta incidência e severidade de doenças (FORCELINI et al, 2012). O trabalho visou avaliar a viabilidade de aplicações de
fungicidas na fase de perfilhamento do trigo.
METODOLOGIA:
O experimento foi conduzido no campo experimental da FAMV/UPF, na safra 2011, com a cultivar Mirante. A semeadura
ocorreu em 7/7/11, com densidade de 350 sementes aptas/m2. A adubação de semeadura foi baseada na análise de solo.
A adubação de cobertura ocorreu no início do perfilhamento e início da elongação com 75 kg de ureia/ha cada. Utilizaramse parcelas experimentais de 5 m de comprimento e 14 linhas, espaçadas a 0,17 m. Os tratamentos tiveram início na fase
de perfilhamento ou elongação (Tabela 1), com quatro repetições e delineamento experimental de blocos ao acaso. As
aplicações de fungicida realizaram-se com pulverizador costal pressurizado com CO2. Utilizaram-se bicos TT 110015 e
volume de 150 L/ha. Na 2a e na 13a linha de cada parcela, avaliou-se a incidência e a severidade de doenças. Nas linhas
centrais avaliou-se a produtividade e o peso do hectolitro (PH). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância,
as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
No ano de 2011 as condições ambientais para a ocorrência de doenças foram favoráveis, as chuvas somaram quase 600
mm nos meses de julho e agosto em Passo Fundo, o que acarretou o surgimento de ferrugem da folha já no início de
agosto. As manchas foliares também foram favorecidas pela maior ocorrência e distribuição de chuvas no início do ciclo da
cultura e apesar da pouca chuva no mês de setembro (47 mm) a doença continuou evoluindo, pois estas crescem pelo
aumento das lesões já existentes, processo mediado pela produção de toxina e mais influenciado pela temperatura,
diferente da ferrugem, onde o aumento da epidemia depende da formação de novas lesões a partir dos esporos. Os
resultados encontram-se na tabela 2. Os tratamentos diferiram quanto à severidade total das manchas foliares. Observouse que as aplicações de fungicidas iniciadas na fase de perfilhamento proporcionaram maior controle das manchas foliares.
Quanto à severidade total de ferrugem da folha e o PH, a utilização de tratamento com fungicidas não diferiu entre si, mas
sim em relação à testemunha, que chegou a apresentar severidade de 97,45% e PH de apenas 73,55, muito abaixo do que
é exigido para comercialização.O maior controle das doenças teve reflexo direto no rendimento, onde os tratamentos
iniciados na fase de perfilhamento chegaram a produzir até 13,8 sacos a mais, do que o iniciado na elongação e 29,3 sacos
a mais do que a testemunha. Os dados assemelham-se aos de Forcelini e colaboradores (2012), que utilizando programas
de aplicações no perfilhamento obtiveram rendimento de 9,5 sacas/ha maior que aqueles iniciados na elongação, conforme
a figura 1. Houve menor resposta em 2010 devido a menor pressão de doenças.

CONCLUSÃO:
As aplicações de fungicida no perfilhamento mostraram-se viáveis, proporcionando menores perdas do potencial produtivo
da cultivar, principalmente pelo maior controle das doenças. Tais aplicações se fazem relevantes em anos que se
caracterizam por temperaturas mais elevadas e chuvas frequentes.
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