
COLOMBARI LF; BALDINI LFG; OLIVEIRA J; LANA, NBL; CARDOSO AII. 2014. Ação de 
fungicidas de efeitos fisiológicos em parâmetros agronômicos da cenoura. Horticultura Brasileira 
31: S1053 – S1058. 

  

Hortic. bras., v. 31, n. 2, (Suplemento-CD Rom), julho 2014               S1053 

 

Ação de fungicidas de efeitos fisiológicos em parâmetros agronômicos 

da cenoura 
Lidiane F Colombari

1
; Luiz Felipe G Baldini

1
; Janaína O da Silva

1
; Natália de 

Brito L Lana; Antonio Ismael I Cardoso
1
 

1UNESP/ FCA- Faculdade de Ciências Agronômicas; Departamento de Horticultura, CP 237 - CEP 
18610-307–Botucatu–SP. lidianeliliane@hotmail.com; felipebaldini.fb@gmail.com; 

janaina_bios@yahoo.com.br; nataliabritovrb@yahoo.com.br;  ismaeldh@fca.unesp.br 

RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a ação de fungicidas de efeitos fisiológicos sobre 

alguns parâmetros agronômicos da cenoura ‘Belgrado’. O trabalho foi conduzido no 

período de 26 agosto a 07 de dezembro de 2013, onde foram avaliados quatro 

tratamentos (T1: piraclostrobina; T2: piraclostrobina+metiram; T3: boscalida e T4: 

testemunha - água) em delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições. Os 

fungicidas foram pulverizados a cada quinze dias, a partir dos 60 dias após a semeadura 

(DAS), totalizando três pulverizações durante o ciclo. A pesquisa foi conduzida em uma 

área comercial localizada em Pardinho–SP. Por ocasião da colheita, aos 102 DAS, 

foram avaliados o número de folhas, comprimento de raiz e parte aérea, massa fresca e 

seca de raiz e parte aérea e produtividade de raízes de cenoura. Foram obtidas raízes 

mais compridas (17,4 cm) com a boscalida e a aplicação de piraclostrobina resultou em 

maior número de folhas por planta (8,15) ao final do ciclo. As outras características não 

foram afetadas pelos fungicidas. 

Palavras-chave: Daucus carota, estrobilurinas, carboxamidas, produtividade. 

ABSTRACT 

Action of physiological effects fungicides on agronomic parameters of carrot  

This study aimed to evaluate the effect of fungicides with physiological effects on some 

agronomic parameters of carrot 'Belgrado'. The work was led from 26 August to 

December 7, 2013, where four treatments were evaluated (T1: piraclostrobina; T2: 

piraclostrobina+metiram; T3: boscalida e T4: control (water)) were evaluated in 

randomized complete block design with four replications. The products were sprayed 

every two weeks, starting at 60 days after sowing (DAS), totaling three sprays during 

the cycle. The research was conducted at a area located in Pardinho-SP. In harvest, 102 

DAS, number of leaves, root and shoot length, fresh and dry weight of roots and shoot 

and yield were evaluated. Longer roots (17,4 cm) were obtained with boscalida and 

application of piraclostrobina resulted in higher number of leaves per plant (8,15) at the 

end of the cycle. The other characteristics were not affected by fungicides. 
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No cenário econômico brasileiro a cenoura é a principal hortaliça raiz em valor 

econômico e encontra-se entre as dez espécies olerícolas mais cultivadas no Brasil, com 

consumo per capita de 5,8 kg/pessoa/ano (Luz et al., 2009). 

Recentemente pesquisas têm buscado tecnologias que possibilitem aumentos na 

produtividade das culturas entre elas as relacionadas a aplicações de fungicidas com 

efeitos fisiológicos, como os do grupo das estrobilurinas que demonstraram influência 

no desenvolvimento das plantas resultando em maior produtividade (Sirtoli et al., 2011). 

As estrobilurinas tem proporcionado maior resistência a vários tipos de estresses com 

seca e nutricional, aumento da capacidade fotossintética, redução da respiração e maior 

eficiência do uso da água (Costa et al., 2009). Também têm proporcionado melhor 

desenvolvimento das plantas, pelo aumento da atividade da enzima nitrato redutase e 

nos níveis de clorofila, o que proporciona aumento da tonalidade da cor verde das 

folhas, atraso da senescência, pela diminuição da produção de etileno, elevação na 

concentração de proteínas e biomassa e maior fotossíntese líquida (Sirtoli et al., 2011). 

Os fungicidas pertencentes à família das carboxamidas e ao grupo químico anilidas 

aparentemente possuem os mesmos efeitos fisiológicos das estrobilurinas, além de 

fornecer proteção antifúngica preventiva para a planta (Ramos et al., 2013). 

Em virtude disso, os fungicidas de efeitos fisiológicos tem sido de interesse para a 

agricultura por proporcionar incremento na produção de biomassa e produtividade até 

mesmo em plantas não afetadas por fungos (Brachtvogel, 2010).  

Maringoni et al. (2012) avaliando o efeito de fungicidas (azoxistrobina e  

piraclostrobina) no controle doenças em cenoura, verificaram o controle da queima das 

folhas e ganho de massa de raízes. No entanto, em cenoura só foram encontradas 

pesquisas onde se tenha avaliado a ação desses fungicidas visando o controle de 

doenças. 

Pelo o exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar a ação de fungicidas de efeitos 

fisiológicos sobre alguns parâmetros agronômicos da cenoura. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida em uma área comercial particular localizada em Pardinho–SP. 

Os resultados obtidos na análise química do solo na camada de 0-20 cm de 

profundidade, antes da instalação do experimento foram: pH(CaCl2): 5,9; M.O: 34 g.dm
-3

; 
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Presina: 172 mg.dm
-3

; H+Al: 24 mmolc.dm
-3

; K: 10,2 mmolc.dm
-3

; Ca: 92 mmolc.dm
-3

; 

Mg: 30 mmolc.dm
-3

; SB: 132 mmolc.dm
-3

; CTC: 156 mmolc.dm
-3

e V: 85 %.  

O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos foram T1: piraclostrobina (1 ml L
-1

do p.c); T2: 

piraclostrobina+metiram (3 g L
-1

 do p.c); T3: boscalida (Cantus – 0,3 g L
-1

 do p.c) e T4: 

testemunha (água). Como fonte de piraclostrobina foi utilizado o produto Comet
®
 

pertencente ao grupo químico das estrobirulinas, contendo 250g L
-1

 do p.a. Para 

piraclostrobina+metiram foi utilizado o produto Cabritop
®
 do grupo químico 

ditiocarbamato e estrobilurina, contendo 50g kg
-1

 p.a de piraclostrobina+550g kg
-1

do p.a 

de metiram e como fonte de boscalida, o produto Cantus
®
 do grupo químico das anilida 

e estrobirulina contendo 500g kg
-1

 do p.a. 

Foram realizadas três aplicações de cada tratamento utilizando um pulverizador costal 

de CO2, contendo bico XR 110 03 VS, na vazão de 600 L ha
-1

, sendo a primeira 

realizada 60 dias após a semeadura e as demais em intervalos de 15 dias a partir da 

primeira.  

As parcelas experimentais foram constituídas de 8 linhas de 2 m de comprimento, sendo 

4 linhas duplas espaçadas de 0,20 m entre elas. Foram consideradas como área útil as 

duas linhas duplas centrais de cada parcela experimental. 

O solo foi preparado através da aração, gradagem e enxada rodativa (encanteiradora), 

para erguer quatro canteiros equidistantes, com altura aproximada de 0,20 m, onde foi 

realizada a semeadura das sementes do híbrido Belgrado no dia 26 de agosto de 2013, 

utilizando uma semeadora pneumática. A irrigação foi por aspersão. 

Na colheita, realizada no dia 7 de dezembro de 2013, foram avaliados o número de 

folhas, comprimento de raiz (cm), altura de parte aérea (cm), massa da matéria fresca e 

seca de raiz (g planta
-1

), massa da matéria fresca e seca de parte aérea (g planta
-1

) e 

produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico Sisvar 

(Ferreira, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação de boscalida resultou em raízes com maior comprimento em relação à 

testemunha (Tabela 1). Essa característica é essencial para a determinação da 

produtividade e qualidade, visto que as cenouras são classificadas pelas centrais de 
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comercialização, como a CEAGESP, de acordo com seu tamanho. Em média, as raízes 

produzidas estão dentro dos padrões de comercialização, sendo classificadas na classe 

14, onde o comprimento varia de 14 a 18 cm (CEAGESP, 2014). 

Já para a altura de parte aérea, massa fresca e seca de raiz e parte aérea e produtividade 

os tratamentos não diferiram (Tabela 1). Maringoni et al. (2012) constataram ganho de 

massa de raiz de cenoura em aplicações com piraclostrobina. Em tomate, Töfoli & 

Domingues (2007) verificaram maiores números de frutos sadios, massa fresca de frutos 

e produção comercial nos tratamentos onde foram pulverizados fungicidas do grupo das 

estrobilurinas (piraclostrobina e azoxistrobina), assim como Itako (2011) que verificou 

maior número total de frutos e massa com a aplicação de piraclostrobina + metiram. 

A aplicação das estrobilurinas proporcionou maior número de folhas por planta em 

relação à testemunha, provavelmente pela diminuição da produção de etileno e 

consequente atraso da senescência das folhas, conforme relatado por Sirtoli et al. 

(2011). 

Os fungicidas de efeito fisiológico testados possivelmente também atuaram evitando o 

desenvolvimento de doenças como a queima das folhas que tende a ser destrutiva nas 

épocas mais quentes e úmidas do ano. Maringoni et al. (2012) verificaram o controle da 

queima das folhas em cenouras pulverizadas com piraclostrobina e 

piraclostrobina+metriam. Em tomate, a aplicação de piraclostrobina pura ou em mistura 

mostra-se promissores no controle da mancha bacteriana (Itako et al., 2012). 

Na presente pesquisa, a ocorrência da doença foi constatada apenas próximo da colheita 

quando as raízes estavam praticamente desenvolvidas não chegando a tornar-se um 

problema sério, sendo verificadas poucas folhas com sintomas. Portanto, pode-se dizer 

que o efeito das estrobilurinas foi na maior longevidade foliar, não no controle da 

doença. 

A produtividade média obtida foi de 96 t ha
-1

 e pode ser considerada elevada para a 

cultura. Zanfirov et al. (2012) obtiveram produtividade de 96 a 104 t ha
-1

, em 

experimento com doses de potássio em cobertura. Já Oliverira et al. (2001) conseguiram 

valores máximos de 79,5 t ha
-1

, com a combinação de húmus e adubação mineral. A 

elevada produtividade obtida nesta pesquisa pode estar associada à ausência de falhas na 

população de plantas, aliado a utilização de híbridos que, segundo Maluf (2011), 
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apresentam maior potencial produtivo desde que sejam adaptados ao local e época de 

plantio.  

Pode-se concluir que a aplicação de boscalida favoreceu a obtenção de raízes com maior 

comprimento e a piraclostrobina maior número de folhas por planta ao final do ciclo. 
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Tabela 1. Número de folhas (NF), comprimento de raiz (CR), altura de parte aérea 

(APA), massa fresca de raiz (MFR), massa fresca de parte aérea (MFPA), massa seca de 

raiz (MSR), massa seca de parte aérea (MSPA) e produtividade (Prod) de plantas de 

cenoura submetidas à ação de fungicidas fisiológicos. (Number of leaves (NF), root 

length (CR), shoot height (APA), root fresh weight (MFR), shoot fresh weight (MFPA), 

root dry weight (MSR), shoot dry weight (MSPA) and yield (Prod) carrot plants 

subjected to the action of physiological fungicides). Botucatu, FCA/ UNESP, 2013. 

Tratamentos 
 NF CR APA MFR MFPA MSR MSPA Prod 

       ----cm----          ----------g planta-1---------- t ha-1 

Piraclostrobina 8,15a 15,9ab 56,85 96,03 37,45 13,31 9,36 96,03 

Piraclostrobina+Metiran 7,65ab 15,2ab 56,75 92,49 38,08 12,43 10,78 92,48 

Boscalida 7,82ab 17,4a 55,88 94,96 36,23 12,26 10,18 94,95 

Testemunha 6,40b 14,7b 55,40 91,08 29,39 11,64 9,55 91,08 

CV(%) 8,64 6,80 3,27 10,42 11,18 14,06 7,51 10,42 

Média 7,5 15,8 56,22 93,64 35,28 12,41 9,96 93,64 

F (Tratamentos) 5,542 5,520 0,581ns 0,215ns 4,126ns 0,625ns 2,971ns 0,215ns 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (Means followed by same letter in the column do not differ significantly acoording to 

Tukey’s test p <0,05). 


