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O mofo-branco (MB), causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, é uma das doenças mais 

sérias em lavouras de feijão irrigadas no Brasil. O uso de cultivar com resistência parcial ao MB 

é método de manejo de baixo custo para o agricultor, com possível redução do número de 

aplicações de fungicida para o seu controle. Nosso objetivo foi avaliar a possibilidade de reduzir 

o número de aplicações de fungicida com o uso de cultivares com resistência parcial ao MB. Foi 

conduzido um experimento em Oratórios, município da Zona da Mata de Minas Gerais, na safra 

de outono-inverno, com irrigação por aspersão, em área com histórico de MB. Os tratamentos 

foram dispostos no arranjo fatorial 3 x 4: genótipos (VC 17, Pérola e Madrepérola) e aplicações 

de fungicida (0, 1, 2 ou 3). A linhagem VC 17 está entre os genótipos com maior resistência 

parcial de campo. A cultivar Pérola apresenta resistência parcial mediana e a cultivar BRSMG 

Madrepérola é suscetível. Foi empregado o fungicida Frowncide 500 SC (1,25 L ha
-1

) para o 

controle do MB, com a primeira aplicação no início da floração; e as demais com intervalo de 7-

10 dias. Foi usado o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram avaliadas 

as seguintes características: severidade de antracnose, intensidade (incidência + severidade) de 

MB e produtividade. A intensidade do MB foi moderada. Em média, Madrepérola e Pérola 

renderam em torno de 3500 kg/ha, produtividade superior à da linhagem VC 17 (2800 kg/ha). A 

maior suscetibilidade dessa linhagem à antracnose, em relação às cultivares, foi um dos fatores 

responsáveis pela menor produtividade. Sem fungicida (controle), a produtividade média foi 

2238 kg/ha; com três aplicações, ela chegou a 4091 kg/ha. Além de controlar o MB, o fungicida 

também controlou a antracnose, sobretudo com três aplicações. A intensidade do MB foi mais 

alta na Madrepérola e menor na VC 17. Não houve interação significativa entre genótipo (G) x 

fungicida (F) com relação à intensidade do MB. O desdobramento da interação G x F em relação 

à produtividade revelou que a partir de uma aplicação do fungicida ocorreu aumento de 

produtividade da Madrepérola. Em relação aos genótipos Pérola e VC 17, só houve aumento de 

produtividade, em relação ao controle, com três aplicações de fungicida. Nossos resultados 

sugerem que genótipos com resistência parcial ao MB podem apresentar alta produtividade com 

menor número de aplicações de fungicida que os genótipos suscetíveis ao MB. 
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