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  A cevada (Hordeum vulgare L.) é um cereal de inverno importante economicamente na 

Região Sul do Brasil. O país necessita importar cerca de 70% do grão para atender a demanda 

interna, que aumentou devido ao estabelecimento de novas maltarias, uma vez que o Brasil é um 

dos principais produtores e consumidores de cerveja no mundo.   

  A podridão da espiga de giberela em cevada, causada pelo fungo Fusarium graminearum 

Schwabe.(teleomorfo Gibberella zeae Schw.), reduz a quantidade e qualidade de grãos. No Brasil 

todas as cultivares de cevada indicadas para cultivo são suscetíveis a giberela. Assim, a estratégia 

mais adotada para o controle da doença é aplicação de fungicidas. Porém, a eficiência do controle 

químico é baixa em função da falta de conhecimento sobre o momento oportuno para realizar a 

aplicação do fungicida e às poucas opções de ingredientes ativos registrados e indicados para a 

cultura . 

  Foram realizados ensaios em casa de vegetação no CAV/UDESC, em de 2016, visando 

avaliar a eficiência de diferentes fungicidas aplicados com ação preventiva e curativa por meio de 

inoculação de F. graminearum em espigas de cevada da cultivar BRS Aliensa. As plantas foram 

cultivadas em vasos plásticos com capacidade para 5,0 kg, utilizando como substrato a mistura de 

solo, areia e matéria orgânica (2:1:1). Foram mantidas cinco plantas por vaso.  

 O delineamento experimental foi blocos casualizados com quatro repetições (vaso) por 

tratamento. Os tratamentos constaram de dois momentos de aplicação dos fungicidas (ação 

preventiva - 48 horas antes da inoculação e ação curativa - 48 horas após a inoculação), dois 

isolados de F. graminearum (Fg15A: F. graminearum - 15Adon e FmNiv: F. meridionale - 

Nivalenol) e oito fungicidas aplicados isolados ou em mistura comercial: tebuconazole (Tebufort 

500 mL.ha-1, metconazole (Caramba 0,9 mL.ha-1), protioconazole (Byr 0,292 mL.ha-1), 

trifloxistrobina (Flint  0,15 mL.ha-1), piraclostrobina (Comet 0,8 mL.ha-1 ), tebuconazole + 

trifloxistrobina (Nativo 0,6 mL.ha-1), metconazole + piraclostrobina (Opera Ultra 0,75 mL.ha-1 ) e 

protioconazole + trifloxstrobina (Fox 0,4 mL.ha-1).  Os fungicidas foram aplicados com 

pulverizador de CO2, com uma vazão de 200 L.ha-1. Foram mantidas duas testemunhas sem 

aplicação de fungicida, sendo uma inoculada com o fungo e outra sem inoculação. 

No laboratório foi realizada a produção de inóculo em meio de cultura BDA (batata-

dextrose-ágar), mantido em câmara de crescimento por dez dias a 25 oC e fotoperíodo de 12 horas 

até a produção dos macroconídios do fungo. A suspensão de macroconídios foi obtida pela 
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raspagem das placas e a concentração ajustada em 2 x 104 conídios por mL mediante uso de 

hemacitômetro.   

A inoculação do fungo ocorreu no estádio fenológico EC 45 (aristas visíveis) pelo método 

de aspersão da suspensão de esporos nas espigas. Após a inoculação as plantas foram mantidas na 

casa de vegetação com molhamento contínuo por 48 horas e temperatura de 25ºC. 

Posteriormente, foram mantidas na mesma temperatura sem molhamento. 

Aos 21 dias após a inoculação foi feita a avalição da severidade da doença pela 

quantificação de espiguetas colonizadas pelo fungo, tendo como base escala de severidade 

utilizada em trigo. 

 Para o isolado Fg15A houve diferença significa entre as médias dos tratamentos com 

aplicação preventiva e curativa, sendo que na aplicação preventiva os tratamentos 

tebuconazole+trifloxistrobina e protioconazole+trifloxistrobina apresentaram maior severidade de 

giberela (Tabela 1). Para aplicação curativa nenhum tratamento diferiu significativamente da 

testemunha inoculada. No isolado FmNiv não houve diferença significativa entre tratamentos 

comparando aplicação preventiva e curativa. Os tratamentos protioconazole e piraclostrobina 

diferiram da testemunha doente na aplicação curativa apresentando menor severidade de doença 

(Tabela 1).  
 

 Tab. 1. Desempenho de fungicidas no controle de F. graminearum em função de momentos de 

aplicação preventivo e curativo em espigas de cevada com inoculação do fungo. 
  Fg15A   FmNiv 

  
Tratamento 

Momento de aplicação   Momento de aplicação 

  Preventivo Curativo 

 

Preventivo Curativo 

  Tebuconazole (Tebufort) 15,2 Ba 18,0 Aa 

 

     7,9 ABa 7,5 ABa 

  Metconazole (Caramba) 16,1 Ba 28,5 Aa 

 

     6,8 ABa 7,5 ABa 

  Proticonazole (Byr) 15,2 Ba 38,3 Aa 

 

     7,1 ABa 3,3 BCa 

  Trifloxistrobina (Flint) 20,2 Bb 46,3 Aa 

 

 11,0 Aa 4,8 ABa 

  Piraclostrobina (Comet)  9,5 Bb 35,4 Aa 

 

    4,4 ABa 1,5 BCa 

  Tebuco+Trifloxis (Nativo)   25,5 ABa 18,2 Aa 

 

      7,8 Aa 4,1 ABa 

  Metco.+Piraclost (Op.Ultra) 13,6 Ba 15,8 Aa 

 

15,7 Aa 6,3 ABa 

  Proticon+triflox (Fox) 20,4 Aa 32,2 Aa 

 

    4,9 ABa 4,7 ABa 

  Testemunha inoculada   47,6 ABa 47,6 Aa 

 

16,3 Aa 16,3 Aa 

  Testemunha não inoculada 0 Ca 0 Ba 

 

0 Ba 0 Ca 

  Média 14,7 b 28,0 a   7,3 a 5,6 a 

  C.V. (%) 30,4 31,9   33,2 39,5 

  *Letras seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna, minúscula na linha, não diferem entre sí pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

de erro. 

 

   


