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O controle químico da Sigatoka negra tem sido realizado com aplicações aéreas e
terrestres de fungicidas em emulsão com óleo mineral e água. Uma nova modalidade de
aplicação do fungicida sistêmico flutriafol (altamente móvel nos tecidos da planta), tem
sido praticada no Brasil, em locais que apresentam restrições à pulverização aérea ou
terrestre, como margens de rios, rodovias, residências e de casas de embalagens. Para
tanto, um experimento foi conduzido na APTA Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu/SP,
em bananeira ‘Grande Naine’, de dez/2013 a out/2014. Plantas jovens de mãe florada
foram submetidas à aplicação de 250 mg de flutiafol e 250 mg de flutriafol +
azoxystrobina na axila da folha nº 2 de cada planta até a floração, com intervalo de
aplicação definido pelo monitoramento de Fourè (1988). Os fungicidas foram eficientes
no controle da doença, ao manter a severidade abaixo do nível de dano econômico
(1000 pontos) com apenas sete aplicações. A formulação contendo
flutriafol+azoxistrobina foi superior ao flutriafol, quanto à AACPD, com 191.487 e
258.453, em relação à testemunha (634.648); número de folhas funcionais na floração
(10,9/10,8/8,2); folha mais jovem afetada (5,2/4,6/2,7); percentagem de folhas
infectadas (56/64/79); e média ponderada de infecção (1,35/1,65/2,49). Os intervalos
entre aplicações variaram de 42 a 63 dias, no período chuvoso com elevadas
temperaturas, e de 27 a 36 dias, no período menos chuvoso com baixas temperaturas,
para ambos os fungicidas. A alta mobilidade e a maior eficiência do flutriafol
mostraram-se dependentes da quantidade de chuvas e das temperaturas mais elevadas.
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