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Resumo

A qualidade do trigo tem grande relevância para indústria e para os produtores de trigo, pois me-

lhora o valor do produto no comércio. Por isso o objetivo deste trabalho, foi verificar a influência do

uso do fungicida no peso de hectolitro do trigo, através da análise do peso de hectolitro. Através da

análise verificou-se que o uso do fungicida na cultura do trigo influenciou no peso hectolitro dos

grãos sendo que os melhores tratamentos foram com fungicidas no tratamento das sementes

mais aplicação foliar (FTS + AF) e o tratamento com aplicação foliar (AF).
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Introdução

O trigo (Triticum aestivum) é uma das culturas mais importantes do mundo para alimentação

humana e de ampla importância econômica para o país. Originário da Ásia e introduzido na Índia,

China e na Europa a 5000 a.C (PICININI & FERNANDES, 2000).

Segundo Fernandes (2000), no período de desenvolvimento da civilização ocidental o trigo foi um

alimento de grande importância. Pois através do cultivo do trigo esta civilização abandonou a vida

nômade, formando assim os povoados.

O trigo usado na panificação, Triticum aestivum L., está, atualmente, entre as espécies mais

cultivadas no mundo, da qual são conhecidas mais de 20 mil variedades. Seu genoma, ou seja, o

grupo de informações genéticas que comandam a estrutura da planta e caracterizam a espécie,

tem uma peculiaridade especial: nas suas células, coexistem os genomas de três espécies pri-

mitivas diferentes, provenientes de hibridações naturais, o que confere uma excelente capacida-

de de adaptação às mais diversas condições ecológicas (FERNANDES, 2000).
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As variedades são diferentes devido, tamanho da planta, produção de grãos, teor de glúten, quan-

tidade e a qualidade da proteína da farinha, e também pela resistência a diversas doenças, condi-

ções climáticas, solos ácidos entre outros. Pesquisadores estão trabalhando, com intuito de

melhorar e reunir as características de cada variedade (ABITRIGO, 2005).

Na década de 1800, o Brasil foi o maior produtor e exportador de trigo da América Latina. Mas

devido a fatores econômicos e pela susceptibilidade a ferrugem do colmo, o país começou a ser

um importador desse grão. Porém hoje as empresas de pesquisas estão trabalhando na busca

de melhores variedades de trigo que sejam resistentes a pragas e doenças, e assim poder au-

mentar a área da cultura no país (FEDERIZZI, et al., 2005).

Para obter uma boa produção de grãos de trigo, devem-se levar em consideração alguns fatores

que podem comprometer a qualidade da farinha - os fatores climáticos, o uso de fungicidas trata-

mentos de sementes e aplicação foliar, os insetos e a umidade do grão podem trazer danos na

produção de farinha (SEAGRI-BAHIA, 2007).

A presença de doenças em cereais é um fator importante para o potencial de produtividade destas

culturas em nosso país. A história da cultura de trigo, muitas vezes sofreu epidemias de doenças

causadas por fungos, que ocasionavam a perda total das áreas deste cereal (BACALTCHUK et

al., 2006).

Devido a diversos fatores climáticos, aliados à suscetibilidade das cultivares, a cultura de trigo

pode ter seus rendimentos reduzidos pela competição com plantas invasoras e/ou pelo ataque de

pragas e doenças. Assim, deve ser realizado um planejamento para o controle integrado de pra-

gas, unindo diversas técnicas de manejo a fim de se obter a maior produtividade com o menor

custo (CÁNOVAS et al., 2005).

Mesmo sob condições favoráveis para a cultura de cereais de inverno, deve-se levar em conta o

manejo e a rotação de cultura, pois esta é a principal medida de controle de doenças causadas

por patógenos e fungos. O cultivo do trigo ou de outros cereais realizados todo ano na mesma

área proporciona o desenvolvimento de patógenos, parasitas que ficam nos restos culturais (REIS,

CASA & MEDEIROS, 2001)

Segundo Cánovas et al. (2005) na prática de aplicação de produtos químicos, deve ser feito um

planejamento por parte da assistência técnica e do agricultor como a escolha de cultivar resisten-

te e idônea, rotação de culturas e tratamento de sementes e a aplicação de fungicidas antes do

surgimento de doenças.Todos estes fatores podem aumentar a produção e diminuir o uso de

fungicidas.

O peso do grão depende do tamanho e da sua densidade. A densidade está relacionada com a

composição química do grão e com a umidade. Pois se o processo de armazenagem destes

grãos não for adequado, e a umidade da massa de grãos for muito alta, pode ocasionar danos ao

grão. Para obter o peso médio dos grãos de uma amostra trabalha-se com o resultado em termos

do peso de 1000 grãos. Geralmente para obter o peso dos grãos, utiliza-se como medida o peso

de hectolitro, ou seja, quanto pesa uma quantidade de grãos que ocupa o volume de um hectolitro

(GERMANI, 2007).

O excesso de chuvas no período de maturação final da cultura de trigo causa a redução do peso

específico, também denominado peso do hectolitro (PH). O peso dos grãos por unidade de volu-

me (quilograma/hectolitro) não pode ser inferior a 78 de peso específico. Quando o PH é inferior a

78, a remuneração do trigo é menor, e o produtor terá prejuízo, sendo também que este é o índice
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que reflete o rendimento de farinha dos grãos (ABRECHT, 2009).

Nas condições que este experimento foi conduzido não verificou-se a influência dos fungicidas na

qualidade da farinha de trigo,  apenas  nos valores  do  peso  hectolitro das  sementes  com os

tratamentos de uso de fungicidas no tratamento das sementes e aplicação foliar.

Materiais e métodos

O trigo foi semeado no dia 15 de maio de 2007 em uma área particular no Distrito de São João do

Oeste, a 30 km da cidade de Cascavel, PR. O solo da área é classificado como Latossolo Verme-

lho Distroférico, latitude 24º 56' S, longitude 53º 15' W e altitude de 760 metros. A análise para peso

de hectolitro foi realizada no laboratório da Faculdade Assis Gurgacz, para avaliar a qualidade do

grão de trigo em função do uso de fungicidas. A colheita foi realizada manualmente no dia 23 de

setembro de 2007.

Foram usados os seguintes fungicidas na cultura de trigo: BAYTAN SC - Bayer CropScience·Nome

comum do ingrediente ativo: Triadimenol;  Nativo - Bayer CropScience  Nome comum do ingredi-

ente ativo: Tebuconazol + Trifloxistrobina.

Metodologia de trabalho

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis repetições, visando avaliar

em laboratório o peso de hectolitro do trigo, em função do uso de fungicida. Foram feitos 6 blocos

ao acaso com 24 parcelas, 13 linhas com 5 metros de comprimento, espaçamento de 17 cm

entre linhas, totalizando 2,21 metros de largura na parcela. O espaçamento entre cada parcela foi

de 0,60 cm e 4 metros entre os blocos.

O Peso de Hectolitro representa o peso dos grãos por unidade de volume (quilogramas/hectoli-

tro), e foi determinado através da balança de peso do hectolitro, conforme metodologia do MAPA

(2001) no Laboratório de Trigo da FAG.

Interpretação dos resultados

Pela análise estatística (Tabelas 1 e 2) pode-se observar  que valores de PH para os tratamentos:

aplicação foliar com fungicida PH: 78,83 e o fungicida tratamento de sementes mais aplicação

foliar  PH: 78,50  apresentaram os maiores valores  do peso hectolitro com diferença significativa

ao nível de 5%, e o  menor valor  de  peso hectolitro foi apresentado pela testemunha PH (76,83)

que não diferenciou do fungicida tratamento de semente PH: 77,16.
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Tabela 1. Análise de variância peso de hectolitro.

FV GL     SQ     QM    Fc Pr>Fc

Tratamento   3 17.333333  5.777778 8.966 0.0012

BLOCO_   6.333333 1.266667 1.966 0.1427

Erro 15 9.666667 0.644444 -

Total corrigido 23 33.333333 - -

CV  (%) = 1.03 - - -

Média geral: 77.8333333 Número de observações: 24

Tabela 2. Valor médio de ph do trigo em função do uso de fungicidas.

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 76,83 C

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 77,16 BC

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS + AF) 78,50 AB

Aplicação foliar com fungicida (AF) 78,83 A

Segundo Gandini & Ortiz (1995) vários fatores podem alterar o peso de hectolitro como a textura,

forma, tegumento, tamanho de grão e também a presença de palha e terra junto com o trigo. Para

evitar erro neste experimento, o trigo foi classificado manualmente antes das medidas de peso

hectolitro.

Conclusão

Através da analise do PH na cultivar Coodetec 104 concluiu-se que o uso de fungicidas tratamen-

tos de sementes e fungicida aplicação foliar alterou o peso de hectolitro para os grãos de trigo.

Conclui-se que o uso dos fungicidas triadimenol e tebuconazol + trifloxistrobina usados na cultura

de trigo nas condições deste trabalho como forma de proteção contra doenças, influenciou no

peso hectolitro dos grãos sendo os melhores tratamentos aplicação foliar com fungicida (AF) e

fungicida tratamento de sementes mais aplicação foliar (FTS + AF).
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