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INTRODUÇÃO

No Brasil, o amendoim é cultivado em 144.700 hectares, cuja produção na safra
2018/2019 foi de 430,8 mil toneladas. O estado de São Paulo destaca-se como o
maior produtor da leguminosa, correspondendo a 94,2% da produção nacional. Algo
em torno de 70% desse amendoim é exportado para os países da Europa e o restante
fica para as indústrias nacionais de doces (Conab, 2019).

As doenças foliares são responsáveis por causarem grandes prejuízos na
produtividade. As cercosporioses, mancha-preta e castanha, estão presentes em todas
as regiões produtoras de amendoim, promovendo redução da área foliar e queda
prematura das folhas, podendo atingir perdas acima de 50% na produtividade
(BARRETO, 1997). Várias medidas de controle devem ser adotadas, tais como rotação
de culturas, incorporação de restos culturais através da aração profunda, destruição de
tigueras, uso de cultivares tolerantes e a utilização de fungicidas no tratamento de
sementes ou por meio de pulverizações foliares (BARRETO, 1997). Diversos trabalhos
indicam a necessidade de se utilizar o Clorotalonil em todas as aplicações de
fungicidas tanto sozinho como em associação com outros produtos (KAJIHARA et al.
2018; MORAES, 2020; RUAS, 2014).

MATERIAIS E MÉTODOS

O ensaio foi conduzido no município de Barretos - SP, safra 2019/2020, com a
cultivar IAC OL3, semeada em 10 de dezembro de 2019, 20 sementes por metro,
espaçamento 0,9 x 0,2 m, solo do tipo arenoso.

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 5 tratamentos e 4
repetições. Cada parcela foi constituída de 3 m de largura por 6 m de comprimento,
totalizando 18 m2.

Foram realizadas 5 aplicações, sendo a primeira aos 20 dias após emergência
(DAE), em seguida aos 30, 40, 50, 60 DAE (Tabela 1). Para aplicação dos produtos foi
utilizado pulverizador costal pressurizado com CO2, barra com 6 pontas espaçadas de
0,5 m, ponta do tipo leque XR Teejet 110.02 e volume de calda de 200 L ha-1.

CONCLUSÃO

● O fungicida multissítio F031H foi eficiente no controle de mancha castanha, podendo ser recomendado no manejo da doença.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia do fungicida F031H no
controle de mancha castanha (C. arachidicola) na cultura do amendoim.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tratamentos
Ingrediente 

ativo
Concentração 

(g L-1)
Dose 

(g.i.a. ha-1)
1.Testemunha - - -

2.F031H (marca comercial futura Galapus®) Clorotalonil 720 1440

3.Previnil® Clorotalonil 720 1440

4.Bravonil® 720 Clorotalonil 720 1440

5.Ichiban® Clorotalonil 720 1440

Tabela 1. Tratamentos, ingrediente ativo, concentração e doses dos produtos
utilizados na cultura do amendoim. Barretos, SP, safra 2019/2020.

Foram avaliados 20 folíolos ao acaso por parcela atribuindo notas de severidade de
acordo com a escala diagramática proposta por MORAES (1999). A severidade foi
integralizada como área abaixo da curva de progresso da doença, através da fórmula
AACPD = ∑[((y1+y2)/2)*(t2-t1)]. Através dos valores da AACPD, foram calculadas a eficácia
dos fungicidas de acordo com a fórmula de ABBOTT (1925) onde E% = [(T-F)/T]*100. Aos
21 dias após a 5ª aplicação, a porcentagem média de desfolha foi avaliada através de
comparação com o enfolhamento remanescente na haste principal de 10 plantas por
parcela de acordo com a metodologia utilizada por MORAES et al. (2001). A colheita foi
realizada em 5 m2 de área útil por parcela e o peso foi transformado em Kg ha-1. Os dados
foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias foi realizada pelo
teste Tukey (p<0,05) através do software ARM.

Considerando a área abaixo da curva de progresso da doença AACPD, que
representa todas as avaliações de severidade de mancha castanha, foi observado que
todos os fungicidas proporcionaram controle da evolução da doença quando comparados
com a testemunha, pois reduziram a evolução da doença. Quanto a porcentagem de
controle, baseado na AACPD, foi observado controle superior aos 80% nos tratamentos 2
e 3. Na avaliação de desfolha do amendoim, verificou-se 43,75% de desfolha na
testemunha e menos do que 12,5% nos tratamentos com fungicidas, diferindo
estatisticamente da testemunha. Não foi observado diferença estatística entre os
tratamentos em relação à produtividade, no entanto, foi verificado uma variação entre 19%
e 27% de incremento de produção (Tabela 2).

Tabela 2. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), % de controle, % de
desfolha, produtividade (Kg ha-1) e % de incremento de produção. Barretos, SP, safra
2019/2020.

Tratamentos
AACPD % Controle % Desfolha Produtividade 

(Kg ha-1)
% Incremento de 

produção

Testemunha 419,75 a 0 43,75 a 4894 a 0

Tratamento 2 80,07 b 80,7 6,25 b 6200 a 27

Tratamento 3 81,22 b 80,3 7,50 b 5839 a 19

Tratamento 4 85,25 b 79,4 10,00 b 6122 a 25

Tratamento 5 96,74 b 76,4 12,50 b 5950 a 22

CV (%) 16,56 - 35,52 10,02 -
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